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ZÁKON

ze dne 11. ledna 2023,

kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů
(zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii
a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské po-
licii), ve znění zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 45/
/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 250/2016
Sb., zákona č. 104/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb.,
zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 130/2022 Sb., se
mění takto:

1. § 1 zní:

„§ 1

(1) Vojenská policie plní úkoly policejní ochra-
ny

a) Ministerstva obrany (dále jen „ministerstvo“),
ozbrojených sil České republiky (dále jen
„ozbrojené síly“), vojenských objektů, vojen-
ského materiálu a ostatního majetku státu,
s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo,
pokud tento zákon nestanoví jinak,

b) ozbrojených sil jiného státu při průjezdu nebo
pobytu na území České republiky (dále jen
„ozbrojené síly jiného státu“) a jejich materiálu.

(2) Vojenská policie je součástí ministerstva.“.

2. § 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 21
znějí:

„§ 2

(1) Vojenská policie při plnění úkolů podle § 1
působí na území České republiky, na území jiného
státu nebo mimo státní území.

(2) Vojenský policista plní úkoly na území ji-
ného státu

a) za podmínek, v rozsahu a způsobem stanove-
ným mezinárodní smlouvou, která je součástí
právního řádu (dále jen „mezinárodní smlou-
va“),

b) v rámci zahraniční operace, které se Česká re-

publika účastní na základě rozhodnutí meziná-
rodní organizace, jejímž je členem, nebo

c) na základě rozhodnutí ministra obrany učině-
ného

1. na základě žádosti příslušného orgánu jiného
státu, nebo

2. po souhlasu příslušného orgánu jiného státu.

(3) Na území jiného státu může vojenský poli-
cista plnit úkoly i mimo organizační strukturu Vo-
jenské policie; tím není dotčeno jeho odborné řízení
náčelníkem Vojenské policie.

§ 3

(1) Vojenská policie působí vůči

a) vojákům v činné službě, příslušníkům ozbroje-
ných sil jiného státu nebo je doprovázejícímu
civilnímu personálu21) (dále jen „voják“),

b) osobám, které se nacházejí v chráněném ob-
jektu, a

c) osobám, které jsou podezřelé, že spáchaly nebo
páchají trestný čin nebo přestupek v chráněném
objektu, trestný čin nebo přestupek spolu s vo-
jákem nebo proti vojenskému objektu, vojen-
skému materiálu, materiálu ozbrojených sil ji-
ného státu nebo ostatnímu majetku státu, s nímž
je příslušné hospodařit ministerstvo.

(2) Chráněným objektem podle odstavce 1 se
pro účely tohoto zákona rozumí vojenský objekt
nebo prostor, kde

a) plní své úkoly ozbrojené síly, ozbrojené síly
jiného státu, Vojenské zpravodajství nebo Vo-
jenská policie,

b) se koná vojenské cvičení, nebo

c) je zajišťována bezpečnost chráněné osoby.

21) Čl. I bod 1 písm. b) Dohody mezi smluvními stranami
Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených
sil, vyhlášené pod č. 1/2002 Sb. m. s.“.

3. V § 4 odst. 1 písmena c) a d) včetně po-
známky pod čarou č. 22 znějí:
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„c) pátrá po hledaných nebo pohřešovaných vojá-
cích nebo po ztraceném nebo odcizeném vojen-
ském materiálu nebo materiálu ozbrojených sil
jiného státu, nebo po ostatním majetku státu,
s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo,

d) podílí se na ochraně vojenského materiálu, ma-
teriálu ozbrojených sil jiného státu a ostatního
majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit
ministerstvo; na základě žádosti příslušného
orgánu a rozhodnutí ministra obrany se podí-
lí také na ochraně jiného materiálu, je-li to
potřebné při postupu podle zákonů o zahraniční
rozvojové spolupráci a humanitární pomoci po-
skytované do zahraničí, o krizovém řízení nebo
o integrovaném záchranném systému22),

22) Zákon č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolu-
práci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí
a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona
č. 484/2020 Sb.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému a o změně některých zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně ně-
kterých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.

4. V § 4 odst. 1 písm. g) se za slova „ozbroje-
ných sil“ vkládají slova „ , vozidel ozbrojených sil
jiného státu“.

5. V § 4 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) řídí provoz vozidel na pozemních komunika-
cích v souvislosti s provozem vozidel ozbroje-
ných sil nebo vozidel ozbrojených sil jiného
státu na pozemních komunikacích po území
České republiky a zajišťuje ochranu a doprovod
přesunů ozbrojených sil jiného státu po území
České republiky,“.

6. V § 4 odst. 1 písm. l) se slova „ozbrojených
sil České republiky“ nahrazují slovy „Vojenské
policie“.

7. V § 4 odst. 2 se slova „ , která je součástí
právního řádu (dále jen „mezinárodní smlouva“)“
zrušují.

8. V § 9 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Vojenská policie vykonává dohled nad

bezpečností a plynulostí provozu vozidel ozbroje-
ných sil nebo vozidel ozbrojených sil jiného státu
tím, že

a) kontroluje dodržování pravidel provozu na po-
zemních komunikacích řidiči těchto vozidel,

b) objasňuje dopravní nehody a jiné události v pro-
vozu, na kterých měla účast pouze tato vozidla,
při nichž nevznikla škoda na majetku nebo
zdraví třetí osoby.

(2) Při dohledu nad bezpečností a plynulostí
provozu vozidel ozbrojených sil nebo vozidel
ozbrojených sil jiného státu je vojenský policista
oprávněn

a) vyzvat osobu provádějící výcvik řidičů vozidel
ozbrojených sil nebo vozidel ozbrojených sil
jiného státu a řidiče vozidla ozbrojených sil
nebo vozidla ozbrojených sil jiného státu, aby
se podrobili vyšetření podle zákona o silničním
provozu ke zjištění, zda nejsou ovlivněni alko-
holem nebo jinou návykovou látkou,

b) vyzvat řidiče vozidla ozbrojených sil nebo vo-
zidla ozbrojených sil jiného státu, aby prokázal
svou totožnost a předložil ke kontrole doklady
opravňující jej k řízení a provozu vozidla,

c) vyzvat řidiče vozidla ozbrojených sil nebo vo-
zidla ozbrojených sil jiného státu k podrobení
vozidla nebo jízdní soupravy kontrole technic-
kého stavu, rozměrů a hmotnosti,

d) měřit rychlost vozidel ozbrojených sil nebo vo-
zidel ozbrojených sil jiného státu,

e) zabránit řidiči vozidla ozbrojených sil nebo vo-
zidla ozbrojených sil jiného státu v jízdě použi-
tím technického prostředku k zabránění od-
jezdu vozidla nebo odtažením vozidla za pod-
mínek stanovených zákonem o silničním pro-
vozu.“.

9. V § 35 odst. 1 se za slova „ozbrojených sil“
vkládají slova „nebo vozidlo ozbrojených sil jiného
státu“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
následujícím po jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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ZÁKON

ze dne 11. ledna 2023,

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 další související zákony

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. 302/2002 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. 165/2012 Sb., zákona
č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona
č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona
č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 277/2019 Sb., zákona č. 1/2020 Sb., zákona
č. 403/2020 Sb., zákona č. 609/2020 Sb., zákona
č. 261/2021 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona
č. 362/2021 Sb., zákona č. 382/2021 Sb., zákona
č. 176/2022 Sb., zákona č. 232/2022 Sb., zákona
č. 287/2022 Sb. a zákona č. 365/2022 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. a) bodu 18 se za text
„soustavy,“ vkládají slova „výrobna elektřiny z ob-
novitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném
elektrickém výkonu 1 MW a více a nízkouhlíková
výrobna elektřiny o celkovém instalovaném elektric-
kém výkonu 1 MW a více“.

2. V § 2 odst. 2 písm. b) bodě 26 za středníkem
se vypouští slovo „zemního“.

3. V § 3 odst. 2 větě první se za text „soustavy,“
vkládají slova „výroba elektřiny ve výrobně elek-
třiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém in-
stalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více a vý-
roba elektřiny v nízkouhlíkové výrobně elektři-
ny o celkovém instalovaném elektrickém výkonu
1 MW a více“ a vypouští se slovo „zemního“.

4. V § 3 odst. 3 větě druhé, § 28 odst. 5 větě
první, § 46 odst. 7 písm. c), d) a e) a v § 46 odst. 7
závěrečné části ustanovení se číslo „10“ nahrazuje
číslem „50“.

5. V § 5 odst. 5 větě poslední se číslo „20“ na-
hrazuje číslem „50“.

6. V § 12a odst. 1 se věta druhá nahrazuje vě-
tami druhou až čtvrtou, které znějí: „Je-li takových
držitelů licence na obchod s elektřinou nebo obchod
s plynem více, může zajišťovat každý z těchto ob-
chodníků s elektřinou nebo obchodníků s plynem
dodávku elektřiny nebo plynu v jimi dohodnutém
rozsahu. Informaci o tom, v jakém rozsahu zajišťuje
dodávku elektřiny nebo plynu, obchodník s elektři-
nou nebo obchodník s plynem zveřejňuje na svých
internetových stránkách a poskytuje ji Energetic-
kému regulačnímu úřadu bezodkladně. Pokud ne-
dojde mezi obchodníky s elektřinou nebo obchod-
níky s plynem k dohodě, má pro kalendářní rok
povinnost dodavatele poslední instance uvnitř vyme-
zeného území držitele licence na distribuci elektřiny
nebo plynu ten z držitelů licence na obchod s elek-
třinou nebo obchod s plynem podle věty první, kte-
rý k 1. lednu kalendářního roku uvnitř vymezeného
území dodává elektřinu nebo plyn do největšího
množství odběrných míst spotřebitelů.“.

7. V § 19d se doplňují odstavce 7 až 9, které
znějí:

„(7) Za mimořádné tržní situace může Minis-
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terstvo financí účastníkovi s elektřinou nebo plynem
poskytnout k odvrácení škod v národním hospodář-
ství nebo k řešení mimořádné tržní situace zápůjčku
nebo úvěr. Podmínky pro poskytnutí zápůjčky nebo
úvěru stanoví vláda nařízením. O poskytnutí zápůj-
čky nebo úvěru rozhoduje vláda. K financujícím
operacím zápůjčky nebo úvěru se pro omezení úro-
kových, měnových či jiných rizik nesjednávají ob-
chody s investičními nástroji, včetně derivátů.

(8) Zápůjčky a úvěry poskytnuté podle od-
stavce 7 nejsou výdajem státního rozpočtu, splátky
těchto zápůjček a úvěrů nejsou příjmem státního
rozpočtu a úroky a jiné příjmy z těchto zápůjček
a úvěrů jsou příjmem státního rozpočtu.

(9) Za mimořádné tržní situace může vláda
účastníkovi s elektřinou nebo plynem poskytnout
k odvrácení škod v národním hospodářství nebo k ře-
šení mimořádné tržní situace státní záruku. Pod-
mínky pro poskytnutí státní záruky stanoví vláda
nařízením.“.

8. V § 23 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

„s) splnit požadavky na bezpečnou instalaci v pří-
padě výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů
energie s instalovaným výkonem do 50 kW při-
pojených k distribuční soustavě, které nevyža-
dují stavební povolení ani ohlášení podle sta-
vebního zákona.“.

9. V § 28 odst. 5 větě druhé se text „a j)“ na-
hrazuje textem „ , j) a s)“.

10. V § 91 odst. 2 písm. c) se text „r)“ nahra-
zuje textem „s)“.

11. V § 98a se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) požadavky na bezpečnou instalaci v případě vý-
roben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
s instalovaným výkonem do 50 kW.“.

ČÁST DRUHÁ

Změna stavebního zákona

Čl. II

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona
č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona

č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona
č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 257/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona
č. 91/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 193/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona
č. 205/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 169/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona
č. 312/2019 Sb., zákona č. 47/2020 Sb., zákona
č. 403/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona
č. 283/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písm. m) bodu 2 se za slova
„energetické vedení“ vkládají slova „výrobny elek-
třiny z obnovitelných zdrojů.“.

2. V § 19 odst. 1 se za písmeno i) vkládá nové
písmeno j), které zní:

„j) s ohledem na charakter území a kvalitu vystavě-
ného prostředí vyhodnocovat a, je-li to účelné
vymezovat vhodné plochy pro výrobu; plochy
pro výrobu elektřiny, plynu a tepla včetně ploch
pro jejich výrobu z obnovitelných zdrojů vy-
mezovat rovněž s ohledem na cíle politik, stra-
tegií a koncepcí veřejné správy v oblasti energe-
tiky a klimatu.“.

Dosavadní písmena j) až o) se označují jako písme-
na k) až p).

3. V části třetí hlavě první se za § 19 vkládá
nový § 19a, který včetně nadpisu zní:

„§ 19a

Charakter území

Charakter území se určuje zejména podle
funkčního využití, struktury a typu zástavby, uspo-
řádání veřejných prostranství, dalších prvků prosto-
rového uspořádání a urbanistických, architektonic-
kých, estetických, kulturních a přírodních hodnot
území, včetně jejich vzájemných vztahů a vazeb,
a to především vymezením v územně plánovací do-
kumentaci.“.

4. V § 79 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno v), které zní:

„v) stavby pro výrobu energie z obnovitelných
zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do
50 kW, pokud jsou v souladu s územně pláno-
vací dokumentací, s výjimkou stavby vodního
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díla, kulturní památky a stavby ve zvláště chrá-
něném území, památkové rezervaci nebo památ-
kové zóně.“.

5. V § 79 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno w), které včetně po-
známky pod čarou č. 75 zní:

„w) připojení k distribuční soustavě75) pomocí elek-
trické přípojky nebo smyčky, to vše v hladině
nízkého napětí a v maximální délce do 25 m od
vedení stávající distribuční soustavy zřizované
provozovatelem distribuční soustavy, jehož dis-
tribuční soustava je připojena k přenosové sou-
stavě a k jehož soustavě je připojeno více než
90 000 odběrných míst,

75) § 2 odst. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb., o pod-
mínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetic-
kých odvětvích a o změně některých zákonů (energe-
tický zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V § 92 odst. 1 větě první, § 96b odst. 1
písm. c), § 104 odst. 1 písm. g), § 119 odst. 1 úvodní
části ustanovení, § 128 odst. 1 větě první, § 160
odst. 3 písm. a) a v § 178 odst. 1 písm. l) se text
„e)“ nahrazuje textem „f)“.

7. V § 103 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:

„e) stavební úpravy nezbytné pro instalaci využíva-
jící obnovitelný zdroj energie s celkovým insta-
lovaným výkonem do 50 kW, pokud se jimi
nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, ne-
mění se způsob užívání stavby, nevyžaduje po-
souzení vlivů na životní prostředí, jsou splněny
podmínky zejména požární bezpečnosti podle
právního předpisu upravujícího požadavky na
bezpečnou instalaci výroben elektřiny, a nejde
o stavební úpravy stavby, která je kulturní pa-
mátkou,“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

8. V § 103 odst. 1 písm. f) se bod 9 zrušuje.

Dosavadní body 10 až 19 se označují jako body 9
až 18.

9. V § 104 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) stavby podle § 79 odst. 2 písm. v), pokud se
stavba nachází ve zvláště chráněném území, pa-
mátkové rezervaci nebo památkové zóně.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona, kterým se mění zákon
o podporovaných zdrojích energie

Čl. III

V zákoně č. 382/2021 Sb., kterým se mění zá-
kon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích
energie a o změně některých zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů, a další související zákony, se v části
první – Změna zákona o podporovaných zdro-
jích energie čl. II – Přechodná ustanovení v bo-
du 18 slova „31. prosince 2022“ nahrazují slovy
„30. června 2023“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o podporovaných zdrojích energie

Čl. IV

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdro-
jích energie a o změně některých zákonů, ve znění
zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zá-
kona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona
č. 107/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona
č. 103/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 541/2020 Sb., zákona č. 367/2021 Sb., zákona
č. 382/2021 Sb., zákona č. 143/2022 Sb. a zákona
č. 232/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. g) se slova „nebo z dru-
hotných zdrojů nabízené předkladatelem nabídky
v aukci“ nahrazují slovy „ve výši rozdílu referenční
aukční ceny a očekávané průměrné roční hodinové
ceny“.

2. V § 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

„j) vymezení výrobny tepla využívající biomasu,
pro kterou platí podmínka dodávky vyrobe-
ného tepla do účinné soustavy zásobování tepel-
nou energií,

k) vymezení velikosti výrobny biometanu, na kte-
rou se vztahuje podpora biometanu.“.

3. V § 3 odstavec 5 zní:

„(5) Nařízení vlády podle odstavce 4 upravuje
podporu elektřiny, tepla a biometanu vždy na celý
kalendářní rok. Vláda vydá každý kalendářní rok
nařízení podle odstavce 4, kterým doplňuje vyme-
zení podpory, pro další kalendářní rok nebo roky
tak, aby bylo vymezení určeno vždy na období mi-
nimálně alespoň 3 kalendářních let.“.
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4. V § 5 odst. 2 a § 6 odst. 2 se věta druhá zru-
šuje.

5. V § 6a odst. 6 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písme-
na a) a b).

6. V § 6c odst. 5 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písme-
na a) a b).

7. V § 8 se na konci odstavce 1 doplňují věty
„Podporu elektřiny formou výkupní ceny nelze
v rámci jedné výrobny elektřiny uplatňovat společně
s podporou elektřiny formou zeleného bonusu na
elektřinu nebo aukčního bonusu. Podporu elektřiny
formou výkupní ceny nelze zvolit pro výrobnu elek-
třiny, která je připojena k elektrizační soustavě pro-
střednictvím jiné výrobny elektřiny, nebo je-li pro-
střednictvím jednoho odběrného místa připojeno
více výroben elektřiny.“.

8. V § 9 odst. 6 písm. b) se slova „a z druhot-
ných zdrojů“ zrušují a za text „1 MW“ se vkládají
slova „a elektřinu vyrobenou z druhotného zdroje“.

9. V § 10a se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) v případě vysokoúčinné kombinované výroby
elektřiny a tepla postup pro meziroční úpravu
výše referenční aukční ceny na základě změny
výše nákladů na pořízení paliva a nákladů na
emisní povolenky a postup pro stanovení oče-
kávané průměrné roční hodinové ceny.“.

10. V § 10a odst. 2 písmeno a) zní:

„a) maximální referenční aukční cenu, v případě
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny
a tepla včetně nákladů na pořízení paliva a ná-
kladů na emisní povolenky použitých pro její
výpočet, nebo“.

11. V § 10a odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

12. V § 10c odst. 5 se slova „v případě obnovi-
telných zdrojů nebo výše aukčního bonusu v případě
vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
a druhotných zdrojů“ zrušují.

13. V § 10d odst. 2 písm. b) se slova „nebo výše
aukčního bonusu“ zrušují.

14. V § 10d se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) v případě vysokoúčinné kombinované výroby
elektřiny a tepla postup pro meziroční úpravu
výše referenční aukční ceny na základě změny
výše nákladů na pořízení paliva a nákladů na
emisní povolenky a postup pro stanovení oče-
kávané průměrné roční hodinové ceny.“.

15. V § 11 odstavec 9 zní:

„(9) V případě, kdy je u podpory vysokoúčinné
kombinované výroby elektřiny a tepla aukčním bo-
nusem dosaženo vyšší očekávané průměrné roční
hodinové ceny, než je referenční aukční cena, nárok
na podporu v daném roce nevzniká a výrobce je
povinen uhradit rozdíl mezi očekávanou průměrnou
roční hodinovou cenou a referenční aukční cenou
operátorovi trhu. Způsob a postup úhrady rozdílu
mezi očekávanou průměrnou roční hodinovou ce-
nou a referenční aukční cenou operátorovi trhu sta-
noví rozhodnutí o udělení práva na podporu
z aukce.“.

16. V § 24 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) energetickým využitím komunálního odpadu,
a to pouze na teplo vyrobené z biologicky roz-
ložitelné části komunálního odpadu; v případě
nevytříděného komunálního odpadu stanoví
podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné
části na energetickém obsahu komunálního od-
padu prováděcí právní předpis.“.

17. V § 25a odstavec 5 zní:

„(5) Podmínkou vzniku práva na udržova-
cí podporu tepla je registrace podpory v systému
operátora trhu výrobcem, s výjimkou udržovací
podpory tepla pro rok 2022. Pokud výrobce tepla
v systému operátora trhu registruje udržovací pod-
poru tepla do 31. prosince 2022, vznikne právo na
udržovací podporu tepla za rok 2022 při splně-
ní ostatních podmínek podpory, nejdříve ode dne
1. ledna 2022.“.

18. V § 25a odst. 6 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písme-
na a) a b).

19. V § 28 odstavec 1 zní:

„(1) Náklady na podporu elektřiny, provozní
podporu tepla, přechodnou transformační podporu
tepla a podporu biometanu jsou hrazeny prostřed-
nictvím operátora trhu z finančních prostředků,
které jsou tvořeny

a) tržbami z plateb složky ceny služby distribuční
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soustavy a složky ceny služby přenosové sou-
stavy na podporu elektřiny,

b) tržbami z plateb v případě, že je dosaženo vyšší
hodinové ceny, než je výkupní cena, referenční
výkupní cena nebo referenční aukční cena nebo
kdy je dosaženo vyšší očekávané průměrné
roční hodinové ceny, než je referenční aukční
cena v případě vysokoúčinné kombinované vý-
roby elektřiny a tepla,

c) prostředky z finanční jistoty,

d) dotací z prostředků státního rozpočtu podle od-
stavce 3,

e) výnosy z dražeb povolenek podle zákona o pod-
mínkách obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů realizovanými prostřednic-
tvím kapitoly ministerstva,

f) kladným rozdílem mezi očekávanou tržní ce-
nou elektřiny z nízkouhlíkové výrobny na
organizovaných trzích a realizační cenou podle
§ 9 odst. 3 zákona o opatřeních k přechodu
České republiky k nízkouhlíkové energetice,

g) výnosy z ceny záruky původu a z hodnoty zá-
ruky původu, která je součástí ceny za převod
záruky původu pokročilého biometanu podle
§ 45a a nabídnutých záruk původu podle
§ 45c.“.

20. V § 28 odst. 3 větě druhé se text „a), b), c)
a e)“ nahrazuje textem „a), b), c), e), f) a g)“.

21. V § 28a odst. 2 větě první a odst. 3 větě
druhé se za slovo „místech“ vkládají slova „tvoře-
ných hlavními vedeními“.

22. V § 28a odstavec 4 zní:

„(4) Je-li zařízení účastníka trhu s elektřinou
připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě
hlavním i záložním vedením, použije se pro vyhod-
nocení maximální platby na podporu elektřiny podle
odstavců 2 a 3 součet množství elektřiny odebraného
prostřednictvím hlavních a záložních vedení v daném
zúčtovacím období.“.

23. V § 28a odst. 6 se věta druhá zrušuje.

24. V § 35 se na konci odstavce 1 doplňuje věta
„Inspekce může zahájit řízení podle věty první i v pří-
padě, že sektorovým šetřením nebylo zjištěno riziko
nadměrné podpory nebo nejedná-li se o souběh pod-
pory elektřiny z obnovitelných zdrojů s investiční
podporou.“.

25. V § 35 odst. 2 se slova „i v případě, že

sektorovým šetřením nebylo zjištěno riziko nad-
měrné podpory“ zrušují.

26. V § 37 odst. 3 písm. a) se slova „bonusu
nebo“ nahrazují slovem „bonusu,“ a na konci textu
písmene se doplňují slova „nebo podpory formou
aukčního bonusu“.

27. V § 37 odst. 3 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „nebo aukčního bonusu“.

28. V § 38 odst. 2 se slova „po dobu nejméně
6 po sobě následujících hodin“ zrušují.

29. V § 39 odst. 2 se číslo „500 000“ nahrazuje
číslem „100 000“.

30. V § 40 se doplňují odstavce 6 a 7, které
znějí:

„(6) Během doby životnosti zaniká právo na
podporu elektřiny, tepla nebo biometanu dnem zru-
šení registrace podpory u operátora trhu na žádost
výrobce elektřiny, tepla nebo biometanu. To se ne-
týká zrušení registrace podpory z důvodu změny
držitele licence.

(7) Výrobna elektřiny z vysokoúčinné kombi-
nované výroby elektřiny a tepla s instalovaným elek-
trickým výkonem nižším než 1 MW uvedená do
provozu od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 se
pro účely vzniku práva na podporu podle tohoto
zákona považuje za uvedenou do provozu ke dni
1. ledna 2023.“.

31. V § 47c se na konci textu odstavce 3 do-
plňují slova „elektronickou formou v systému ope-
rátora trhu“.

32. V § 47c se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

33. V § 47f odst. 2 se věta druhá zrušuje.

34. V § 47f odst. 3 se na konci textu věty první
doplňují slova „elektronickou formou v evidenci
plnění využití obnovitelných zdrojů energie v do-
pravě na základě informací doložených účastníky
dohody operátorovi trhu podle odstavce 2“ a věta
druhá se zrušuje.

35. V § 47f se na konci textu odstavce 7 do-
plňují slova „elektronickou formou v evidenci plnění
využití obnovitelných zdrojů energie v dopravě“.

36. V § 49 odst. 1 písm. j) se číslo „3“ nahrazuje
číslem „4“.
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37. V § 49 odst. 6 písm. b) se slova „zařízení, a“
nahrazují slovy „zařízení nebo“.

38. V § 49 odst. 6 písm. c) se slova „metrologii
a“ nahrazují slovy „metrologii nebo“.

39. V § 49 odst. 6 písm. d), odst. 11 písm. b)
a odst. 19 písm. c) se slovo „a“ nahrazuje slovem
„nebo“.

40. V § 49 odst. 6 písm. e) se slova „výrobny
biometanu a“ nahrazují slovy „výrobny biometanu
nebo“.

41. V § 49 odst. 14 písm. g) se číslo „7“ nahra-
zuje číslem „8“.

42. V § 49 odst. 22 větě druhé se za slova „pře-
stupku výrobce“ vkládají slova „ , výrobce biome-
tanu“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ome-
zení podle věty druhé se nevztahuje na přestupek
podle odstavce 1 písm. h), odstavce 2, odstavce 4
písm. b), odstavce 5 písm. e) a odstavce 6 písm. e).“.

43. V § 53 odst. 1 se písmena ad) a ae) zrušují.

Dosavadní písmeno af) se označuje jako písme-
no ad).

Čl. V
Přechodná ustanovení

1. U výroben elektřiny z vysokoúčinné kombi-
nované výroby elektřiny a tepla a u výroben elek-
třiny z druhotných zdrojů uvedených do provo-
zu do 31. prosince 2012 trvá právo na podporu elek-
třiny podle dosavadních právních předpisů do
31. prosince 2025. U výroben elektřiny z vysoko-
účinné kombinované výroby elektřiny a tepla a u vý-
roben elektřiny z druhotných zdrojů uvedených do
provozu v období od 1. ledna 2013 do dne nabytí
účinnosti tohoto zákona trvá právo na podporu elek-
třiny podle dosavadních právních předpisů po do-
bu 15 let od uvedení výrobny elektřiny do provozu.
Ustanovení § 54 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb. není
větou první dotčeno.

2. Pro podporu aukčním bonusem, o které mi-

nisterstvo rozhodne na základě aukce na podporu
elektřiny vyhlášené před účinností tohoto zákona,
se použije ustanovení § 11 odst. 9 zákona č. 165/
/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o hospodaření energií

Čl. VI

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004
Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zá-
kona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona
č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona
č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 225/2017 Sb., zákona č. 3/2020 Sb., zákona
č. 403/2020 Sb., zákona č. 261/2021 Sb., zákona
č. 284/2021 Sb., zákona č. 362/2021 Sb. a zákona
č. 382/2021 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 9 se v první větě ruší slova „její
energetické náročnosti“ a vkládají se slova „hodnot
ukazatele energetické náročnosti budovy celkové do-
dané energie nebo primární energie z neobnovitel-
ných zdrojů energie“.

2. V § 7 odst. 9 větě druhé se za slova „energe-
tické náročnosti budov“ vkládají slova „k žádosti
o povolení“.

ČÁST ŠESTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následují-
cím po dni jeho vyhlášení.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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ZÁKON

ze dne 11. ledna 2023,

kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem
na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o některých opatřeních
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Čl. I

Zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace,
ve znění zákona č. 175/2022 Sb. a zákona č. 198/
/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „a podmínky jejího prodlužování“.

2. V § 5 odst. 4 větě první se slova „vízovým
štítkem do cestovního dokladu“ nahrazují slovy „do
cestovního dokladu vízovým štítkem s dobou plat-
nosti do 31. března 2024“ a ve větě druhé se slovo
„dočasně“ zrušuje.

3. V § 5a odst. 1 se věta první nahrazuje větou
„Žádost o oprávnění k pobytu na území České re-
publiky podávaná na zastupitelském úřadu na Ukra-
jině je nepřijatelná.“.

4. V § 6 odstavec 2 zní:

„(2) Pobývá-li cizinec požívající dočasné ochra-
ny na území České republiky bez platného cestov-
ního dokladu a prokáže, že nemůže získat cestovní
doklad u příslušných orgánů země původu, vydá mu
Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky
cestovní průkaz totožnosti podle zákona o pobytu
cizinců na území České republiky. To neplatí, jestli-
že místní podmínky vydání cestovního průkazu to-
tožnosti neumožňují. Cizinec je povinen předložit
fotografii.“.

5. V § 6 odst. 5 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ , a to ani během soudního řízení“.

6. V § 6 se za odstavec 8 vkládají nové od-
stavce 9 a 10, které znějí:

„(9) Jestliže bylo cizinci v období od 24. února
2022 uděleno v souvislosti s ozbrojeným konfliktem
na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské
federace vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu na území České republiky podle
§ 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na
území České republiky, které neopravňuje k pobytu
za účelem dočasné ochrany, nebo podle § 33 odst. 3
zákona o pobytu cizinců na území České republi-
ky, se ustanovení § 43 a § 62 odst. 4 věty první zá-
kona o pobytu cizinců na území České republiky
nepoužijí.

(10) Udělení víza podle odstavce 9 se osvědčuje
vízovým štítkem vyznačovaným do cestovního do-
kladu nebo mimo něj. Pokud není možné s ohledem
na místní podmínky udělení víza osvědčit vízovým
štítkem, lze do cestovního dokladu nebo mimo něj
učinit záznam o udělení víza.“.

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako od-
stavce 11 až 13.

7. V § 6 odstavec 13 zní:

„(13) Ustanovení zákona o evidenci obyvatel
upravující přidělování rodných čísel cizincům se ne-
použijí v případě cizince, kterému

a) byla udělena dočasná ochrana, nebo
b) bylo uděleno v souvislosti s ozbrojeným kon-

fliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí
vojsk Ruské federace vízum k pobytu nad
90 dnů za účelem strpění pobytu na území Čes-
ké republiky podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona
o pobytu cizinců na území České republiky,
které neopravňuje k pobytu za účelem dočasné
ochrany, nebo podle § 33 odst. 3 zákona o po-
bytu cizinců na území České republiky.“.
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8. Za § 7a se vkládají nové § 7b až 7g, které
včetně nadpisů znějí:

„§ 7b

Prodloužení dočasné ochrany

(1) Nebyla-li dočasná ochrana na úrovni
Evropské unie ukončena, pobyt cizince, kterému
byla v roce 2022 udělena dočasná ochrana na území
České republiky, se ode dne 1. dubna 2023 nebo ode
dne následujícího po uplynutí platnosti oprávnění
k pobytu za účelem dočasné ochrany, nastal-li tento
okamžik dříve, do dne 30. září 2023 považuje za
pobyt za účelem dočasné ochrany, jestliže se cizinec
zaregistroval k jejímu prodloužení do 31. března
2023 způsobem podle odstavce 3.

(2) Dostaví-li se cizinec do 30. září 2023 postu-
pem podle tohoto ustanovení k vyznačení vízového
štítku, považuje se pobyt takového cizince na úze-
mí České republiky za dočasnou ochranu až do
31. března 2024.

(3) K prodloužení dočasné ochrany je cizinec
povinen provést registraci prostřednictvím elektro-
nického formuláře, který je zveřejněn na interneto-
vých stránkách Ministerstva vnitra (dále jen „regis-
trace“). K jinému postupu se nepřihlíží. Registrace je
dokončena zasláním potvrzení o registraci na adresu
elektronické pošty, kterou cizinec uvede v registrač-
ním formuláři. Potvrzení o registraci obsahuje ter-
mín a pracoviště, kam se má cizinec dostavit pro
prodloužení dočasné ochrany.

(4) Při registraci je cizinec povinen uvést místo
hlášeného pobytu na území České republiky a název
a adresu školy, kde je dítě přihlášeno k plnění po-
vinné školní docházky, popřípadě k povinnému
předškolnímu vzdělávání, pokud již tato povinnost
vznikla a trvá.

(5) Při dostavení se k vyznačení vízového štítku
je cizinec povinen doložit doklad o ubytování podle
§ 6 odst. 1, jinak se vízový štítek nevyznačí; povin-
nost doložit doklad o ubytování neplatí, jde-li o ci-
zince,

a) kterému bylo ubytování zajištěno orgánem kri-
zového řízení nebo kterému bylo poskytnuto
ubytování podle § 6b a stále se v tomto místě
ubytování nachází, nebo

b) který o dočasnou ochranu požádal po 27. červ-

nu 2022 a místo hlášeného pobytu se shoduje
s místem pobytu uvedeným v registraci.

(6) Za dítě mladší 18 let převezme vízový štítek
pouze osoba, která doloží, že je zákonným zástup-
cem tohoto dítěte nebo osobou, která je oprávněna
za toto dítě jednat.

(7) Cizinec, který se nedostaví k vyznačení ví-
zového štítku v určeném termínu nebo na určené
pracoviště, je povinen provést prostřednictvím elek-
tronického formuláře novou rezervaci termínu.

(8) Cizinci, který se do 31. března 2023 ne-
zaregistruje k prodloužení dočasné ochrany podle
tohoto zákona, dočasná ochrana uplynutím tohoto
dne zaniká. Cizinci, který se po provedení registrace
do 30. září 2023 nedostaví k vyznačení vízového
štítku nebo mu vízový štítek nebyl vyznačen z dů-
vodu nedoložení dokladu podle odstavce 5 nebo 6,
dočasná ochrana uplynutím tohoto dne zaniká.

§ 7c

Vízový štítek

(1) Doba platnosti se ve vízovém štítku osvěd-
čujícím prodloužení dočasné ochrany vyznačí nej-
později od 1. dubna 2023 do 31. března 2024.

(2) Nelze-li s ohledem na místní podmínky
prodloužení dočasné ochrany vyznačit formou vízo-
vého štítku, lze učinit záznam o prodloužení dočasné
ochrany do cestovního dokladu nebo mimo něj.

§ 7d

Nová žádost o udělení dočasné ochrany

(1) Podá-li cizinec, kterému byla dočasná
ochrana podle tohoto zákona Českou republikou
udělena a oprávnění k pobytu za účelem dočasné
ochrany již nepožívá, novou žádost o udělení do-
časné ochrany a dočasná ochrana mu je udělena,
má právní postavení podle tohoto zákona, které
měl k evidovanému poslednímu dni jejího požívání.
Doba, po kterou cizinec udělenou dočasnou ochranu
nepožíval, není považována za dobu pobytu na
území České republiky na základě dočasné ochrany.

(2) Vízový štítek nebo záznam o udělení do-
časné ochrany se vyznačí od doby nového udělení
dočasné ochrany.
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§ 7e

Prodloužení víza za účelem strpění

(1) Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu na území České republiky podle
§ 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na
území České republiky, které neopravňuje k pobytu
za účelem dočasné ochrany, nebo podle § 33 odst. 3
zákona o pobytu cizinců na území České republiky,
udělené státnímu příslušníkovi Ukrajiny nebo jeho
rodinnému příslušníkovi v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí
vojsk Ruské federace od 24. února 2022, se považuje
za platné do 31. března 2024.

(2) Cizinec, který je držitelem víza podle od-
stavce 1, se může dostavit na Ministerstvo vnitra
k vyznačení vízového štítku s prodlouženou dobou
platnosti; k tomuto úkonu je cizinec povinen sjednat
si předem termín, jinak štítek nebude vyznačen.
Doba platnosti víza se ve vízovém štítku vyznačí
do 31. března 2024.

(3) Nelze-li s ohledem na místní podmínky ví-
zum podle odstavce 1 vyznačit formou vízového
štítku, lze učinit záznam o udělení tohoto víza do
cestovního dokladu nebo mimo něj.

§ 7f

(1) Od 1. ledna 2023 se vízum k pobytu nad
90 dnů za účelem strpění pobytu na území České
republiky podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o po-
bytu cizinců na území České republiky, které ne-
opravňuje k pobytu za účelem dočasné ochrany,
nebo podle § 33 odst. 3 zákona o pobytu cizinců
na území České republiky cizinci v souvislosti
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvo-
laným invazí vojsk Ruské federace od 24. února 2022
uděluje do 31. března 2024. Doba platnosti víza se ve
vízovém štítku vyznačí do 31. března 2024.

(2) Nelze-li s ohledem na místní podmínky ví-
zum podle odstavce 1 vyznačit formou vízového
štítku, lze učinit záznam o udělení tohoto víza do
cestovního dokladu nebo mimo něj.

§ 7g

Prodloužení dočasné ochrany a víza
za účelem strpění v mimořádné situaci

(1) Vláda může v případě mimořádné situace
nařízením stanovit, že dočasná ochrana udělená ci-
zinci, který se do 31. března 2023 zaregistruje k pro-

dloužení dočasné ochrany podle § 7b odst. 1 a 3, se
považuje za prodlouženou až do 31. března 2024.

(2) Prodloužení dočasné ochrany podle od-
stavce 1 a opakované udělení dočasné ochrany podle
§ 7d odst. 1 se do cestovního dokladu nebo mimo
něj nevyznačuje a povinnost dostavit se k vyznačení
vízového štítku zaniká. Ustanovení § 7b odst. 3 věta
poslední se nepoužije.

(3) Prodloužení víza podle § 7e odst. 1 se do
cestovního dokladu cizince nebo mimo něj nevyzna-
čuje a povinnost dostavit se k vyznačení vízového
štítku zaniká.“.

9. V § 9 odst. 2 se za slovo „a“ vkládají slova
„§ 7b až“ a číslo „2023“ se nahrazuje číslem „2024“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení zákona č. 65/2022 Sb., o někte-
rých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konflik-
tem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Rus-
ké federace, ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, se vztahují i na žádost o udělení
dočasné ochrany nebo o vízum k pobytu nad 90 dnů
za účelem strpění pobytu na území České republiky
podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění účinném ke
dni nabytí účinnosti tohoto zákona, které neoprav-
ňuje k pobytu za účelem dočasné ochrany, nebo po-
dle § 33 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění
účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, udě-
lené cizinci v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na
území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské fede-
race od 24. února 2022, podanou od 1. ledna 2023 do
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení o žádosti o vydání povolení k dlouho-
dobému pobytu podle § 43 zákona č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění účinném ke
dni nabytí účinnosti tohoto zákona, podané držite-
lem víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění
pobytu na území České republiky podle § 33 odst. 1
písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ke
dni nabytí účinnosti tohoto zákona, které neoprav-
ňuje k pobytu za účelem dočasné ochrany, nebo
podle § 33 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění
účinném ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, udě-
leného cizinci v souvislosti s ozbrojeným konfliktem
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na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské
federace od 24. února 2022, se dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona zastavuje.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona
o nelékařských zdravotnických povoláních

Čl. III

Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností sou-
visejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékař-
ských zdravotnických povoláních), ve znění zákona
č. 125/2005 Sb., zákona č. 111/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona
č. 346/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 126/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 201/2017 Sb., zákona č. 284/2018 Sb., zákona
č. 176/2019 Sb., zákona č. 277/2019 Sb., zákona
č. 585/2020 Sb. a zákona č. 366/2021 Sb., se mění
takto:

1. V § 22 odst. 1 se slova „ , který je prováděn
vysokou školou podle zvláštního právního předpi-
su9d)“ zrušují.

2. V § 22 odst. 3 se slova „v trvání 5 let“ zru-
šují.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o opatřeních v oblasti školství
v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území
Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Čl. IV

Zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti

školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na
území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské fede-
race, ve znění zákona č. 175/2022 Sb. a zákona
č. 199/2022 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavce 5 a 6 znějí:

„(5) Ředitel mateřské nebo základní školy
může v dohodě se zřizovatelem stanovit výhradně
pro cizince zápis k předškolnímu nebo k základnímu
vzdělávání v době od 1. června 2023 do 15. července
2023. Cizinec nemůže v této škole podat přihlášku
k zápisu konanému v termínu podle § 34 odst. 2
nebo § 36 odst. 4 školského zákona.

(6) Pokud ředitel školy stanoví zápis podle od-
stavce 5, oznámí místo a dobu jeho konání nejpoz-
ději spolu s oznámením místa a doby konání zápisu
podle školského zákona. Na zápis podle odstavce 5
se vztahují pravidla pro zápis podle školského zá-
kona, s výjimkou termínu konání podle § 34 odst. 2
a § 36 odst. 4 školského zákona.“.

2. V § 2c se slovo „škole,“ nahrazuje slovy
„škole nebo pokud se cizinec neúčastní“ a slovo „po-
vinného“ se zrušuje.

3. V § 10 odst. 2 se číslo „2023“ nahrazuje čís-
lem „2024“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem násle-
dujícím po dni jeho vyhlášení.

(2) Ustanovení části první pozbývají platnosti
uplynutím dne 31. března 2024 a ustanovení části
třetí pozbývají platnosti uplynutím dne 31. srpna
2024.

Pekarová Adamová v. r.

Zeman v. r.

Fiala v. r.
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