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ZÁKON

ze dne 17. prosince 2019,

kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dráhách

Čl. I

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zá-
kona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona
č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/
/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod
č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona
č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona
č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona
č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 180/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 225/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb. a zákona
č. 169/2018 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne
20. března 2000 o lanových dráhách pro dopravu
osob.“ zrušuje.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 ze dne
14. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2012/
/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních
služeb v přepravě cestujících po železnici a správu
a řízení železniční infrastruktury.“.

3. Na konci poznámky pod čarou č. 1a se na
samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 ze dne
9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení směr-
nice 2000/9/ES.“.

4. V § 2 odst. 9 se slova „odstavné koleje, čer-
pací stanice a jiná technická zařízení, která slouží“
nahrazují slovy „zastávka, odstavné koleje, čerpací
stanice a jiná technická zařízení, která jsou jejich pro-
vozovatelem zvláště určena“.

5. V § 2 se za odstavec 11 vkládá nový odsta-
vec 12, který zní:

„(12) Hlavními činnostmi se rozumí činnosti
související se sjednáním a výpočtem ceny a s výběrem
platby za užití dráhy, s přidělením kapacity dráhy
a v případě dráhy celostátní nebo regionální rovněž
se zpracováním prohlášení o dráze.“.

Dosavadní odstavec 12 se označuje jako odstavec 13.

6. V § 4a odst. 3 se na konci písmene d) do-
plňuje slovo „nebo“.

7. V § 4a odst. 3 se slova „Technické způsoby
výstražného zařízení“ nahrazují slovy „Podobu
a způsob výstrahy dávané výstražným zařízením“.

8. V § 7 odst. 2 se za větu druhou vkládají věty
„Zkušební provoz stavby dráhy může stavebník za-
hájit nejdříve po vydání průkazu způsobilosti urče-
ného technického zařízení, je-li tento průkaz podle
§ 47 vyžadován. Stavebník průkaz způsobilosti urče-
ného technického zařízení přiloží k žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu k užívání stavby dráhy nebo
lyžařského vleku, není-li k vydání kolaudačního
souhlasu příslušný Drážní úřad.“.

9. V § 10 odst. 1 se slova „ , lavin a stromů nebo
jejich částí“ nahrazují slovy „a lavin“.

10. V § 10 se doplňují nové odstavce 3 až 5,
které znějí:

„(3) Provozovatel dráhy má právo odstraňovat
a oklešťovat stromoví a jiné porosty ohrožující bez-
pečnost nebo plynulost drážní dopravy anebo pro-
vozuschopnost dráhy v případě, kdy tak po před-
chozím upozornění provozovatele dráhy neučinil je-
jich vlastník v přiměřené lhůtě a v rozsahu, které jsou
stanoveny v tomto upozornění. Stromoví a jiné po-
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rosty, které při svém pádu mohou zasáhnout do prů-
jezdného průřezu dráhy, jsou stromovím ohrožují-
cím bezpečnost nebo plynulost drážní dopravy nebo
provozuschopnost dráhy.

(4) Provozovatel dráhy je povinen při výkonu
jeho práva podle odstavce 3 co nejvíce šetřit práv
vlastníků a uživatelů dotčených nemovitostí a vstup
na jejich nemovitosti jim předem oznámit. Po skon-
čení prací je povinen uvést nemovitost do předcho-
zího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu
provedených prací, do stavu odpovídajícího jejímu
předchozímu účelu nebo způsobu užívání. Provozo-
vatel dráhy je rovněž povinen na žádost vlastníka
dotčené nemovitosti na svůj náklad provést likvidaci
vzniklého klestu a zbytků po těžbě.

(5) Byl-li vlastník nebo uživatel nemovitosti
v důsledku výkonu práva provozovatele dráhy podle
odstavce 3 omezen v obvyklém užívání nemovitosti
nebo vznikla-li mu škoda, má právo na přiměřenou
jednorázovou náhradu; toto právo lze uplatnit u pro-
vozovatele dráhy do 2 let ode dne, kdy k omezení
nebo vzniku škody došlo, jinak právo zaniká.“.

11. V § 15 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) obchodní firmu nebo název a sídlo osoby, kte-
rá hodlá provozovat dráhu, jde-li o právnic-
kou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení
a bydliště osoby nebo osob, které jsou členy
jejího statutárního orgánu, a identifikační číslo
osoby (dále jen „identifikační číslo“), bylo-li
přiděleno, anebo obchodní firmu nebo jméno,
popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt
a rodné číslo osoby, která hodlá provozovat
dráhu, jde-li o fyzickou osobu, a je-li ustanoven
odpovědný zástupce, též údaje týkající se jeho
osoby,“.

12. V § 17 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) obchodní firmu nebo název provozovatele
dráhy, jeho sídlo a identifikační číslo, bylo-li
již přiděleno, a jméno, popřípadě jména, a pří-
jmení členů statutárního orgánu, jde-li o práv-
nickou osobu, anebo obchodní firmu nebo
jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý po-
byt a rodné číslo provozovatele dráhy, jde-li
o fyzickou osobu, a je-li ustanoven odpovědný
zástupce, též údaje týkající se jeho osoby,“.

13. § 22a zní:

„§ 22a

(1) Vlečka je veřejně nepřístupná, pokud
a) je součástí průmyslového nebo zemědělského

areálu, nebo

b) slouží pro podnikatelské nebo jiné potřeby
svého vlastníka nebo jiné oprávněné osoby či
jiných oprávněných osob.

(2) Vlečka je veřejně přístupná, pokud
a) nesplňuje žádnou z podmínek pro veřejnou ne-

přístupnost podle odstavce 1, nebo
b) její provozovatel zpracoval a zveřejnil prohlá-

šení o dráze podle § 33 odst. 1 vztahující se na
tuto vlečku.

(3) Provozovatel veřejně nepřístupné vlečky
umožní dopravci nediskriminačním způsobem za
cenu sjednanou podle cenových předpisů užít tuto
vlečku nebo její část za účelem přístupu k

a) jiné dráze, slouží-li vlečka nebo její část jako
spojení dvou nebo více drah rozdílných vlast-
níků,

b) zařízení služeb, napojuje-li vlečka nebo její část,
přímo nebo prostřednictvím jiné vlečky, celo-
státní nebo regionální dráhu k zařízení služeb,
nebo

c) jinému zařízení nebo manipulačnímu místu, je-
hož vlastník nebo provozovatel je odlišný od
vlastníka nebo provozovatele vlečky.

(4) Užitím veřejně nepřístupné vlečky způso-
bem podle odstavce 3 se taková vlečka nestává ve-
řejně přístupnou.

(5) Stane-li se vlečka veřejně přístupnou, sdělí
její provozovatel tuto skutečnost Úřadu pro přístup
k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) do 10 pra-
covních dnů ode dne, kdy nastala. Je-li provozovatel
veřejně nepřístupné vlečky povinen umožnit její
užití způsobem podle odstavce 3, sdělí tuto skuteč-
nost Úřadu do 10 pracovních dnů ode dne, kdy na-
stala. Provozovatel vlečky sdělí Úřadu změnu sku-
tečnosti podle věty první nebo druhé do 10 pracov-
ních dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

(6) Úřad zveřejní na svých internetových strán-
kách seznam veřejně přístupných vleček a seznam
veřejně nepřístupných vleček, jejichž užití jsou jejich
provozovatelé povinni umožnit způsobem podle od-
stavce 3. Úřad na svých internetových stránkách
rovněž zveřejní údaje o provozovatelích těchto vle-

Sbírka zákonů č. 367 / 2019Částka 153 Strana 3723



ček, jimiž se rozumí jejich obchodní firma, název
nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení a adresa
sídla.“.

14. Za § 22a se vkládá nový § 22b, který zní:

„§ 22b

(1) Provozovatel dráhy celostátní nebo regio-
nální anebo veřejně přístupné vlečky vydá vnitřní
předpis, kterým stanoví opatření k vyloučení diskri-
minačního jednání a střetu zájmů členů statutárního
orgánu a kontrolního orgánu, byl-li zřízen, a vedou-
cích zaměstnanců provozovatele dráhy ve vztahu
k dopravcům odlišným od tohoto provozovatele
dráhy, a zajistí jeho dodržování.

(2) Členem statutárního orgánu provozovatele
dráhy celostátní nebo regionální anebo veřejně pří-
stupné vlečky nesmí být osoba, která je členem sta-
tutárního orgánu dopravce odlišného od tohoto pro-
vozovatele dráhy. Členem kontrolního orgánu pro-
vozovatele dráhy celostátní nebo regionální anebo
veřejně přístupné vlečky nesmí být osoba, která je
členem kontrolního orgánu dopravce odlišného od
tohoto provozovatele dráhy.

(3) Provozovatel dráhy celostátní nebo regio-
nální anebo veřejně přístupné vlečky smí příjmy
z provozování dráhy a finanční prostředky poskyt-
nuté z veřejných rozpočtů k provozování dráhy
použít pouze k financování vlastního podnikání
a k rozdělení zisku; ustanovení § 42b odst. 1 tím není
dotčeno.

(4) Provozovatel dráhy celostátní nebo regio-
nální anebo veřejně přístupné vlečky a dopravce ne-
smí mezi sebou uzavřít smlouvu o úvěru nebo zá-
půjčce nebo učinit jiné obdobné právní jednání.“.

15. V § 23 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „kromě povinností uvedených v § 22 odst. 1
a 2“ nahrazují slovem „dále“.

16. V § 23 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ ; to neplatí, obstarává-li tuto činnost
za provozovatele dráhy jiná osoba podle § 32 odst. 3
věty čtvrté“.

17. V § 23 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) provádět výstavbu, modernizaci, údržbu
a opravu jím provozované dráhy v souladu
s technickými podmínkami a požadavky na tuto

dráhu a technickými podmínkami její provozu-
schopnosti a jejího styku s jinými dráhami.“.

18. V § 23a odst. 2 úvodní části ustanovení
a § 34h odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„jménu nebo obchodní firmě“ nahrazují slovy „ob-
chodní firmě, jménu, popřípadě jménech, a příjmení
nebo názvu“.

19. V § 23b odst. 2 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , a nediskriminovalo jednotlivé do-
pravce ani žadatele o přidělení kapacity dráhy“.

20. V § 23b odstavec 3 zní:

„(3) Provozovatel dráhy zpracuje návrh plánu
omezení provozování dráhy nebo její části z důvodu
provádění činností spojených s údržbou nebo opra-
vou dráhy a činností spojených s uskutečňováním
stavby dráhy nebo na dráze nebo jiných činností
ohrožujících bezpečnost nebo plynulost drážní do-
pravy na dráze, pokud je vydáno pro stavbu dráhy
nebo na dráze stavební povolení a v ostatních pří-
padech, překračuje-li předpokládaná doba omezení
24 hodin. Návrh plánu obsahuje alespoň vymezení
časového období, na které je plán zpracován, počtu,
umístění a předpokládané doby trvání jednotlivých
omezení provozování dráhy a jejich důvodů a před-
pokládaného rozsahu omezení provozování drážní
dopravy na dráze.“.

21. V § 23b odst. 4 se slova „ , s dopravci, kteří
na dotčené dráze provozují drážní dopravu, a s žada-
teli o přidělení kapacity na této dráze“ nahrazují
slovy „a s dopravci, kteří na dotčené dráze provozují
drážní dopravu“ a slova „(dále jen „přídělce“), je-li
odlišná od provozovatele“ se nahrazují slovy „ , je-li
odlišná od tohoto provozovatele dráhy, a s žadateli
o přidělení kapacity na této dráze“.

22. V § 23b odst. 4 se věta poslední nahrazuje
větou „Provozovatel dráhy je povinen umožnit účast
při projednávání návrhu plánu zástupci Úřadu, jde-li
o dráhu celostátní nebo regionální anebo veřejně pří-
stupnou vlečku, nebo drážního správního úřadu
u ostatních drah.“.

23. V § 23b odst. 5 se věta poslední nahrazuje
větou „Za tímto účelem je provozovatel dráhy
oprávněn navrhnout spojení vlaků více dopravců,
je-li to technicky možné.“.

24. V § 23c odst. 1 se slova „Úřad na žádost
provozovatele dráhy“ nahrazují slovy „na žádost
provozovatele dráhy Úřad, jde-li o dráhu celostátní
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nebo regionální anebo veřejně přístupnou vlečku,
nebo drážní správní úřad u ostatních drah“.

25. V § 23c odst. 2 se za slovo „Úřad“ vkládají
slova „nebo drážní správní úřad“.

26. V § 23c se na konci odstavce 2 doplňuje
věta „Splňuje-li návrh plánu požadavky podle
§ 23b pouze ve vztahu k některým plánovaným
omezením, schválí jej Úřad nebo drážní správní úřad
pouze v části týkající se těchto omezení.“.

27. V § 23c odst. 4 se slova „a Úřad“ nahrazují
slovy „ , provozovatele drah, jejichž provoz je ome-
zením dotčen, a Úřad, jde-li o dráhu celostátní nebo
regionální anebo veřejně přístupnou vlečku, nebo
drážní správní úřad u ostatních drah“ a slova „uloží
Úřad“ se nahrazují slovy „uloží správní úřad podle
věty první“.

28. V § 23c se za odstavec 4 vkládá nový od-
stavec 5, který zní:

„(5) Provozovatelé drah, jejichž provoz je ome-
zením podle odstavce 3 dotčen, vzájemně spolupra-
cují za účelem obnovení provozování dráhy.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

29. V § 23c odst. 6 se slova „odst. 4 a 5“ zru-
šují.

30. V § 23c se na konci odstavce 6 doplňují věty
„Odstavce 1 až 5 a § 23b odst. 2 až 5 se nepoužijí na
veřejně nepřístupnou vlečku. Na veřejně nepřístup-
nou vlečku, jejíž provozovatel není povinen umožnit
její užití způsobem podle § 22a odst. 3, se nepoužije
ani § 23b odst. 1.“.

31. V § 23d odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „příslušnému přídělci kapacity dopravní cesty“
nahrazují slovy „osobě, která na dotčené dráze při-
děluje kapacitu, nebo jejímu provozovateli, jde-li
o veřejně přístupnou vlečku,“.

32. V § 24 se odstavec 4 zrušuje.

33. V § 24a odst. 1 písmeno a) zní:

„a) je usazen v členském státě,“.

34. V 24a odst. 2 písm. a) bodě 1 se za slovo
„dopravy“ vkládají slova „nebo osobní drážní do-
pravy na veřejně přístupné vlečce, popřípadě na ve-
řejně nepřístupné vlečce, jejíž užití je její provozova-
tel povinen umožnit podle § 22a odst. 3“.

35. V § 24a odst. 2 písm. a) se na konci textu

bodu 2 doplňují slova „ , s výjimkou osobní drážní
dopravy uvedené v bodě 1“.

36. V § 32 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

37. V § 32 odstavec 3 zní:

„(3) Kapacitu dráhy přiděluje provozovatel do-
tčené dráhy. Je-li dráha ve vlastnictví státu, přiděluje
kapacitu dráhy státní organizace Správa železniční
dopravní cesty. Jde-li o úsek dráhy ve vlastnictví
státu od státní hranice České republiky po nejbližší
železniční stanici na území České republiky, použije
se věta první. Provozuje-li provozovatel dráhy na
určité dráze drážní dopravu, která neslouží výhradně
k zajištění provozování této dráhy, obstarává za něj
výkon hlavních činností osoba, která drážní dopravu
na této dráze neprovozuje a je způsobilá výkon
těchto činností obstarat nestranně (dále jen „nezávis-
lý přídělce“); to neplatí, pokud jde o dráhu ve vlast-
nictví státu a zároveň nejde o úsek dráhy podle věty
třetí. Přídělcem se pro účely tohoto zákona rozumí

a) provozovatel dráhy nebo státní organizace
Správa železniční dopravní cesty, přiděluje-li
kapacitu dráhy podle věty první, druhé nebo
třetí, nebo

b) nezávislý přídělce, obstarává-li za provozova-
tele dráhy výkon hlavních činností podle věty
čtvrté.“.

38. V § 32 odst. 3 se slova „Správa železniční
dopravní cesty“ nahrazují slovy „Správa železnic“.

39. V § 32 odst. 4 se slova „ , výběru a výpočtu
ceny“ nahrazují slovy „a výpočtu ceny a výběru
platby“.

40. Za § 32 se vkládá nový § 32a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 32a

Podmínky pro nestranné přidělování
kapacity dráhy

(1) Přídělce nepřihlíží k pokynům dopravce
nebo jiného podnikatele týkajícím se výkonu hlav-
ních činností a neumožní ani jiný významný zásah
těchto osob do rozhodování o hlavních činnostech.

(2) Zaměstnancem přídělce vykonávajícím hlav-
ní činnosti nesmí být osoba, která je členem statutár-
ního orgánu dopravce.

(3) Členem statutárního orgánu přídělce vyko-
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návajícím hlavní činnosti nesmí být osoba, která
v posledních 6 měsících před ustavením do funkce

a) podnikala jako dopravce,

b) vykonávala funkci člena statutárního orgánu
dopravce,

c) ovládala dopravce podle zákona o obchodních
korporacích, nebo

d) vykonávala pro dopravce v pracovněprávním
vztahu činnosti přímo související s provozová-
ním drážní dopravy.

(4) Osoba, která je členem statutárního orgánu
nebo zaměstnancem přídělce a vykonává hlavní čin-
nosti, se zdrží výkonu činností uvedených v od-
stavci 3 písm. a) až d). Osoba, která byla členem sta-
tutárního orgánu přídělce, se po dobu 6 měsíců od
zániku funkce zdrží výkonu činností uvedených
v odstavci 3 písm. a) až d).

(5) Nezávislý přídělce vydá vnitřní předpis,
kterým stanoví opatření k vyloučení diskriminač-
ního jednání a střetu zájmů členů statutárního
orgánu a kontrolního orgánu, byl-li zřízen, a vedou-
cích zaměstnanců nezávislého přídělce ve vztahu
k dopravcům, a zajistí jeho dodržování.

(6) Členem statutárního orgánu nezávislého
přídělce nesmí být osoba, která je členem statutár-
ního orgánu dopravce. Členem kontrolního orgánu
nezávislého přídělce nesmí být osoba, která je členem
kontrolního orgánu dopravce.

(7) Nezávislý přídělce sjednává cenu za užití
dráhy a za přidělení její kapacity nediskriminačním
způsobem podle cenových předpisů.“.

41. V § 33 se doplňuje odstavec 8, který zní:

„(8) Jde-li o veřejně přístupnou vlečku, prohlá-
šení o dráze zpracuje, projedná, zveřejní a jeho pří-
padné změny provede podle odstavců 1 až 7 její pro-
vozovatel.“.

42. § 34d včetně nadpisu zní:

„§ 34d

Posuzování hospodářské vyváženosti

(1) Osoba, která hodlá podat žádost o přidělení
kapacity dráhy pro účely provozování osobní drážní
dopravy bez smlouvy o veřejných službách v pře-
pravě cestujících podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího test hospodářské vyvá-

ženosti, oznámí tuto skutečnost nejpozději 18 mě-
síců přede dnem nabytí platnosti jízdního řádu
Úřadu a přídělci kapacity dotčené dráhy. Přídělce
kapacitu dráhy pro účely provozování osobní drážní
dopravy bez smlouvy o veřejných službách v pře-
pravě cestujících nepřidělí, pokud žadatel svůj záměr
neoznámí podle věty první. Přídělce kapacitu dráhy
rovněž nepřidělí do doby nabytí právní moci roz-
hodnutí Úřadu, byla-li podána žádost podle od-
stavce 2.

(2) Rozhodnutí o tom, zda hospodářská vyvá-
ženost osobní drážní dopravy provozované na zá-
kladě smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících může být na určitém úseku dráhy ohro-
žena osobní drážní dopravou provozovanou bez ta-
kovéto smlouvy, vydá Úřad postupem podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
test hospodářské vyváženosti na žádost

a) dopravce nebo objednatele, který je stranou této
smlouvy, nebo

b) přídělce kapacity dotčené dráhy.

(3) Žádost podle odstavce 2 lze podat ve lhůtě
1 měsíce ode dne, kdy byla osoba oprávněná k jejímu
podání Úřadem vyrozuměna o záměru provozovat
osobní drážní dopravu bez smlouvy o veřejných
službách v přepravě cestujících podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie upravujícího test
hospodářské vyváženosti.

(4) Rozhodl-li Úřad postupem podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího
test hospodářské vyváženosti o tom, že hospodářská
vyváženost osobní drážní dopravy provozované na
základě smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících je na určitém úseku dráhy ohrožena
osobní drážní dopravou provozovanou bez takovéto
smlouvy, přídělce kapacitu dráhy přidělí pouze
tehdy, jsou-li splněny podmínky pro přidělení kapa-
city dráhy stanovené tímto zákonem a rozhodnutím
Úřadu.

(5) Lhůta pro podání rozkladu proti rozhod-
nutí Úřadu o tom, zda může být hospodářská vy-
váženost osobní drážní dopravy provozované na zá-
kladě smlouvy o veřejných službách v přepravě ces-
tujících na určitém úseku dráhy ohrožena osob-
ní drážní dopravou provozovanou bez takovéto
smlouvy, činí 1 měsíc ode dne oznámení rozhod-
nutí.“.
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43. V § 34e odst. 3 větě druhé se za slovo „Pří-
dělce“ vkládají slova „nebo provozovatel dráhy, jde-
-li o veřejně přístupnou vlečku,“.

44. V § 35 odst. 1 písm. e) se za slovo „lanové“
vkládá slovo „ , místní“.

45. V § 35 odst. 1 písm. i) se slova „nebo la-
nové“ nahrazují slovy „ , lanové nebo místní“.

46. V § 35 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) na pokyn provozovatele dráhy v rámci opatření
podle § 23b odst. 5 nebo na pokyn přídělce při
postupu podle § 34a odst. 4 nebo 5, umožnit při
provozování drážní dopravy spojení vlaků více
dopravců, je-li to technicky možné.“.

47. V § 35 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) V případě, kdy došlo ke spojení vlaků více
dopravců podle § 35 odst. 2 písm. i) je drážní do-
prava provozována dopravcem, jehož drážní hnací
vozidlo je vedoucím drážním vozidlem.“.

48. V § 36 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové
písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 17
zní:

„h) zpracovat ve veřejné drážní osobní dopravě
plán postupů poskytování pomoci cestujícím
v případě zpoždění při příjezdu nebo odjezdu
vlaku podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího práva a povinnosti
cestujících v železniční dopravě17) a zajistit jeho
plnění,

17) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1371/
/2007 ze dne 23. října 2007 o právech a povinnostech
cestujících v železniční dopravě.“.

Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno i).

49. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která
včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 18 zní:

„ČÁST ŠESTÁ

POVINNOSTI PODNIKATELŮ
V RÁMCI VERTIKÁLNĚ INTEGROVANÉHO
PODNIKU A PROVOZOVATELE DRÁHY
PROVOZUJÍCÍHO DRÁŽNÍ DOPRAVU

§ 42a

(1) Vertikálně integrovaným podnikem se pro

účely tohoto zákona rozumí skupina podnikatelů,
v rámci které dopravce provozuje drážní dopravu
na dráze celostátní nebo regionální anebo na veřejně
přístupné vlečce, a zároveň

a) provozovatel této dráhy vykonává kontrolu
podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího kontrolu spojování pod-
niků18) nad dopravcem,

b) dopravce vykonává kontrolu podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravují-
cího kontrolu spojování podniků18) nad provo-
zovatelem této dráhy, nebo

c) třetí osoba vykonává kontrolu podle přímo
použitelného předpisu Evropské unie upravují-
cího kontrolu spojování podniků18) nad provo-
zovatelem této dráhy a nad dopravcem; to ne-
platí, je-li touto třetí osobou Česká republika.

(2) Členem statutárního orgánu provozovatele
dráhy, který je součástí vertikálně integrovaného
podniku, nesmí být osoba, která je členem kontrol-
ního orgánu právnické osoby, vykonávající kontrolu
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího kontrolu spojování podniků18) nad
tímto provozovatelem dráhy a dopravcem.

(3) Zaměstnanec provozovatele dráhy vykoná-
vající hlavní činnosti nebo člen jeho statutárního
orgánu nesmí přijímat žádná majetková plnění od
jiného podnikatele v rámci téhož vertikálně integro-
vaného podniku; odměňování tohoto člena statutár-
ního orgánu nebo zaměstnance nesmí být závislé na
hospodářských výsledcích dosahovaných dopravcem
v rámci téhož podniku.

(4) Provozovatel dráhy, který je součástí verti-
kálně integrovaného podniku, zajistí, aby přístup
k běžně nedostupným informacím souvisejícím
s hlavními činnostmi měly pouze osoby tyto činnosti
vykonávající; tyto osoby musí o těchto informacích
zachovávat mlčenlivost.

(5) Provozovatel dráhy, který je součástí verti-
kálně integrovaného podniku, nepřihlíží k pokynům
dopravce nebo jiného podnikatele, který je součástí
téhož podniku, směřujícím ke vzniku nebo zániku
pracovněprávních vztahů týkajících se jeho zaměst-
nanců vykonávajících hlavní činnosti.

§ 42b

(1) Provozovatel dráhy, který je součástí verti-
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kálně integrovaného podniku, nesmí příjmy z provo-
zování dráhy a finanční prostředky poskytnuté z ve-
řejných rozpočtů k provozování dráhy použít k vy-
placení podílu na zisku osobě, která vykonává kon-
trolu podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího kontrolu spojování podniků18)
nad tímto provozovatelem dráhy a nad dopravcem.

(2) Podnikatelé, kteří jsou součástí vertikálně
integrovaného podniku, mohou mezi sebou uzavřít
smlouvu o úvěru nebo zápůjčce nebo učinit jiné ob-
dobné právní jednání pouze při sjednání obvyklého
úroku podle občanského zákoníku a za podmínek
obvyklých v místě a čase učinění právního jednání
s přihlédnutím k rizikovému profilu příjemce peně-
žitého plnění z právního jednání; ustanovení § 22b
odst. 4 tím není dotčeno.

(3) Podnikatel, který je součástí vertikálně inte-
grovaného podniku, nesmí provozovateli dráhy,
který je součástí téhož podniku, poskytnout plnění
bez právního důvodu nebo za cenu sjednanou v roz-
poru s cenovými předpisy.

(4) K dluhu provozovatele dráhy, který je sou-
částí vertikálně integrovaného podniku, nesmí při-
stoupit, ani jej plnit, převzít nebo zajistit jiný pod-
nikatel v rámci téhož podniku.

(5) Podnikatel, který je součástí vertikálně inte-
grovaného podniku, vede oddělené účetnictví, kte-
rým je možné prokázat splnění povinností uvede-
ných v odstavcích 1 až 4 a v § 22b odst. 3 a 4.

§ 42c

(1) Provozuje-li provozovatel dráhy celostátní
nebo regionální anebo veřejně přístupné vlečky
drážní dopravu, která neslouží výhradně k zajištění
provozování dráhy, zřídí odštěpné závody, pro-
střednictvím kterých bude drážní dopravu provozo-
vat odděleně od provozování dráhy.

(2) Vedoucím odštěpného závodu provozova-
tele dráhy podle odstavce 1, jehož předmětem čin-
nosti je provozování dráhy, nesmí být osoba, která je
vedoucím odštěpného závodu, jehož předmětem čin-
nosti je provozování drážní dopravy.

(3) Provozovatel dráhy podle odstavce 1 zajistí,
aby

a) výnosy odštěpného závodu, předmětem jehož
činnosti je provozování dráhy, byly použity

pouze k financování provozování dráhy a k roz-
dělení zisku,

b) jeho pobočka neposkytla bez právního důvodu
nebo za cenu účtovanou v rozporu s cenovými
předpisy plnění odštěpnému závodu téhož pro-
vozovatele dráhy, předmětem jehož činnosti je
provozování dráhy,

c) dluhy vzniklé z provozování dráhy nebyly hra-
zeny z výnosů jiné pobočky téhož provozova-
tele dráhy,

d) odštěpný závod, předmětem jehož činnosti je
provozování dráhy, nepřijal peněžní prostředky
od jiné pobočky téhož provozovatele dráhy,
s výjimkou úplaty za poskytnuté plnění,

e) vedoucí odštěpného závodu, předmětem jehož
činnosti je provozování dráhy, nepřijal žádné
majetkové plnění od jiné pobočky téhož pro-
vozovatele dráhy, a aby jeho odměňování ne-
bylo závislé na hospodářských výsledcích této
pobočky.

(4) Provozovatel dráhy podle odstavce 1 vede
oddělené účetnictví, kterým je možné prokázat
splnění povinností uvedených v odstavci 3.

18) Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004
o kontrole spojování podniků (nařízení ES o spojo-
vání).“.

Dosavadní části šestá až desátá se označují jako čás-
ti sedmá až jedenáctá.

50. V § 46b se za odstavec 6 vkládá nový od-
stavec 7, který zní:

„(7) Speciální dvoucestná drážní vozidla (sil-
nice/dráha) provozovatele dráhy mohou za jízdy
na dráze po nakolejení řídit též osoby bez platné
licence strojvedoucího a platného osvědčení strojve-
doucího, a to výhradně, pokud současně

a) jde o jízdu na dráze provozované provozovate-
lem speciálního dvoucestného drážního vozidla,

b) jde o jízdu na dráze, kde je v důsledku mimo-
řádné události jiná doprava vyloučena,

c) jde o jízdu za účelem řešení a odstranění ná-
sledků mimořádné události,

d) je jízda provozovatelem dráhy povolena a

e) osoba bez platné licence strojvedoucího a osvěd-
čení strojvedoucího vedoucí speciální dvou-
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cestné drážní vozidlo na dráze po nakolejení
byla provozovatelem dráhy náležitě poučena.“.

51. V části sedmé se hlava třetí včetně nadpisu
zrušuje.

52. V § 47 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 19 zní:

„(5) Jde-li o lanovou dráhu nebo lyžařský vlek
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
v oblasti lanových drah19), schvaluje drážní správní
úřad způsobilost určeného technického zařízení
elektrického a dopravního k provozu současně na
základě 1 žádosti. K této žádosti stavebník přiloží
zprávu o bezpečnosti a další doklady stanovené
přímo použitelným předpisem Evropské unie v ob-
lasti lanových drah19). Drážní správní úřad vydá
1 průkaz způsobilosti určeného technického zařízení
elektrického a dopravního, splňuje-li stavba lanové
dráhy nebo lyžařského vleku a sestava subsystémů
a bezpečnostních prvků lanové dráhy nebo lyžař-
ského vleku základní požadavky stanovené přímo
použitelným předpisem Evropské unie v oblasti la-
nových drah19). Na drážní vozidlo, které je subsy-
stémem podle přímo použitelného předpisu Evrop-
ské unie v oblasti lanových drah19), se § 43 až 44
nepoužijí.

19) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424
ze dne 9. března 2016 o lanových dráhách a o zrušení
směrnice 2000/9/ES.“.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

53. V § 50 odst. 1 se za písmeno e) vkládají
nová písmena f) a g), která znějí:

„f) se stane členem statutárního nebo kontrolního
orgánu anebo zaměstnancem provozovatele
dráhy, přídělce nebo nezávislého přídělce v roz-
poru s § 22b odst. 2, § 32a odst. 2, 3 nebo 6
nebo § 42a odst. 2,

g) v rozporu s § 32a odst. 4 se jako člen statutár-
ního orgánu přídělce nebo jako zaměstnanec
přídělce nezdrží výkonu činnosti uvedené
v § 32a odst. 3 písm. a), b), c) nebo d) anebo
se takové činnosti nezdrží v období 6 měsíců
od zániku funkce člena statutárního orgánu pří-
dělce nebo pracovněprávního vztahu k pří-
dělci,“.

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

54. V § 50 odst. 1 písm. j) se slovo „nebo“ zru-
šuje.

55. V § 50 odst. 1 se za písmeno j) vkládají nová
písmena k) a l), která znějí:

„k) jako zaměstnanec nebo člen statutárního orgánu
provozovatele dráhy v rozporu s § 42a odst. 3
přijme majetkové plnění od jiného podnikatele
v rámci téhož vertikálně integrovaného pod-
niku,

l) jako osoba vykonávající hlavní činnosti poruší
povinnost mlčenlivosti podle § 42a odst. 4,
nebo“.

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno m).

56. V § 50 odstavec 5 zní:

„(5) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a), e), i) nebo j) nebo odstavce 4,

b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. m),

c) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. f), g) nebo l),

d) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. b), c), d) nebo k), nebo

e) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. h) nebo odstavce 2 nebo 3.“.

57. V § 51 odst. 1 se za písmeno h) vkládá nové
písmeno i), které zní:

„i) přidělí kapacitu dráhy nebo za provozovatele
dráhy obstará výkon hlavních činností, ačkoliv
k tomu není podle § 32 odst. 3 oprávněna,“.

Dosavadní písmena i) až l) se označují jako písme-
na j) až m).

58. V § 51 odst. 4 písm. h) se slova „nebo 23c“
nahrazují slovy „nebo § 23c odst. 3 nebo v rozporu
s § 23c odst. 4 o tomto omezení nevyrozumí do-
pravce, vlastníka dráhy, provozovatele dráhy, Úřad
nebo drážní správní úřad“.

59. V § 51 odst. 4 písmeno i) zní:

„i) v rozporu s § 22b odst. 1 nevydá vnitřní před-
pis, kterým stanoví opatření k vyloučení diskri-
minačního jednání a střetu zájmů členů statutár-
ního nebo kontrolního orgánu a vedoucích za-
městnanců ve vztahu k dopravcům, nebo neza-
jistí jeho dodržování,“.
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60. V § 51 odst. 4 se za písmeno i) vkládá nové
písmeno j), které zní:

„j) použije příjmy z provozování dráhy nebo fi-
nanční prostředky poskytnuté z veřejných roz-
počtů k provozování dráhy v rozporu s § 22b
odst. 3 nebo § 42b odst. 1,“.

Dosavadní písmena j) až r) se označují jako písme-
na k) až s).

61. V § 51 odst. 4 se za písmeno p) vkládá nové
písmeno q), které zní:

„q) provádí výstavbu, modernizaci, údržbu nebo
opravu jím provozované dráhy v rozporu
s § 23 odst. 1 písm. h),“.

Dosavadní písmena q) až s) se označují jako písme-
na r) až t).

62. V § 51 odst. 4 písm. s) se slova „přetížení
dráhy, nebo“ nahrazují slovy „přetížení dráhy,“.

63. V § 51 odst. 4 se za písmeno s) vkládají
nová písmena t) až w), která znějí:

„t) v rozporu s § 42a odst. 3 odmění člena svého
statutárního orgánu nebo svého zaměstnance
v závislosti na hospodářských výsledcích dosa-
hovaných dopravcem v rámci vertikálně inte-
grovaného podniku, jehož je tento provozovatel
dráhy součástí,

u) v rozporu s § 42a odst. 4 nezajistí, aby přístup
k běžně nedostupným informacím souvisejícím
s hlavními činnostmi měly pouze osoby tyto
činnosti vykonávající,

v) v rozporu s § 42a odst. 5 přihlédne k pokynu
dopravce nebo jiného podnikatele, který je sou-
částí vertikálně integrovaného podniku, směřu-
jícímu ke vzniku nebo zániku pracovněpráv-
ního vztahu týkajícího se jeho zaměstnance vy-
konávajícího hlavní činnosti,

w) v rozporu s § 42c odst. 1 nezřídí odštěpné zá-
vody nebo nesplní jinou povinnost ve vztahu
k zřízeným odštěpným závodům uvedenou
v § 42c odst. 2, 3 nebo 4, nebo“.

Dosavadní písmeno t) se označuje jako písmeno x).

64. V § 51 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který zní:

„(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se jako provozovatel vlečky dopustí přestupku tím,
že

a) v rozporu s § 22a odst. 3 neumožní dopravci
užití veřejně nepřístupné vlečky nediskriminač-
ním způsobem za účelem přístupu k jiné dráze,
k zařízení služeb, k jinému zařízení nebo mani-
pulačnímu místu,

b) v rozporu s § 22a odst. 5 nesplní oznamovací
povinnost vůči Úřadu, nebo

c) v rozporu s § 33 odst. 8 nezpracuje, neprojedná
nebo nezveřejní prohlášení o dráze.“.

Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako od-
stavce 7 až 10.

65. V § 51 odst. 7 se vkládá nové písmeno a),
které zní:

„a) v rozporu s § 22b odst. 4 uzavře smlouvu
o úvěru nebo zápůjčce nebo učiní jiné obdobné
právní jednání,“.

Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písme-
na b) až f).

66. V § 51 se za odstavec 7 vkládá nový odsta-
vec 8, který zní:

„(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se jako podnikatel, který je součástí vertikálně inte-
grovaného podniku, dopustí přestupku tím, že

a) uzavře s jiným podnikatelem v rámci téhož
podniku smlouvu o úvěru nebo zápůjčce nebo
učiní jiné obdobné právní jednání za podmínek
neodpovídajících § 42b odst. 2 nebo jinému
podnikateli v rámci téhož podniku poskytne
na základě smlouvy o úvěru nebo zápůjčce nebo
jiného obdobného právního jednání plnění,
které neodpovídá podmínkám stanoveným
v § 42b odst. 2,

b) poskytne provozovateli dráhy, který je součástí
téhož podniku, plnění v rozporu s § 42b odst. 3,

c) v rozporu s § 42b odst. 4 přistoupí k dluhu pro-
vozovatele dráhy v rámci téhož podniku, nebo
tento dluh plní, převezme nebo zajistí, nebo

d) v rozporu s § 42b odst. 5 nevede oddělené účet-
nictví.“.

Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako od-
stavce 9 až 11.

67. V § 51 odstavec 10 zní:

„(10) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. l),
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b) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. m),

c) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4
písm. p), r) nebo s),

d) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. e), f), i) nebo k), odstavce 4
písm. a), b), e), f), i), j), t), u), v), w) nebo x),
odstavce 5 písm. b), c), d), e), f), g), h) nebo i),
odstavce 6, odstavce 7 písm. a), odstavce 8
nebo 9, nebo

e) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. a), b), c), d), g), h) nebo j), od-
stavce 2 nebo 3, odstavce 4 písm. c), d), g), h),
k), l), m), n), o) nebo q), odstavce 5 písm. a)
nebo odstavce 7 písm. b), c), d), e) nebo f).“.

68. V § 51 odst. 11 se slova „nebo i)“ nahrazují
slovy „nebo j)“.

69. V § 52 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) neoznámí ve lhůtě podle § 29 odst. 2 drážnímu
správnímu úřadu změnu údajů uvedených v li-
cenci,“.

70. V § 52 odst. 2 písm. e) se slova „drážní do-
pravy,“ nahrazují slovy „drážní dopravy, nebo“.

71. V § 52 odst. 2 se na konci písmene f) slovo
„ , nebo“ nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

72. V § 52 odst. 3 písm. a) se text „§ 36
písm. f)“ nahrazuje textem „§ 36 odst. 1 písm. f)“.

73. V § 52 odst. 3 písm. b) se text „§ 36
písm. g)“ nahrazuje textem „§ 36 odst. 1 písm. g)“.

74. V § 52 odst. 3 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) v rozporu s § 36 odst. 1 písm. h) nezpracuje
plán postupů poskytování pomoci cestujícím
v případě zpoždění při příjezdu nebo odjezdu
vlaku nebo nezajistí jeho plnění,“.

Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písme-
na d) až f).

75. V § 52 odst. 3 písm. d) se text „písm. h)“
nahrazuje textem „odst. 1 písm. i)“.

76. V § 52 odst. 6 úvodní části ustanovení se
slova „v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie1a)“ nahrazují slovy „v rozporu
s přímo použitelným předpisem Evropské unie

upravujícím práva a povinnosti cestujících v železnič-
ní dopravě17)“.

77. V § 52 odst. 6 písm. m) se slova „z přímo
použitelného předpisu Evropské unie1a)“ nahrazují
slovy „z přímo použitelného předpisu Evropské
unie upravujícího práva a povinnosti cestujících v že-
lezniční dopravě17)“.

78. V § 52 odst. 7 se vkládá nové písmeno a),
které zní:

„a) v rozporu s § 32a odst. 1 přihlédne k pokynu
dopravce nebo jiného podnikatele týkajícímu se
výkonu hlavních činností nebo umožní jiný vý-
znamný zásah do rozhodování o hlavních čin-
nostech,“.

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

79. V § 52 odst. 7 písmeno c) zní:

„c) nepřidělí kapacitu dráhy podle § 34, 34a ne-
bo 34b nebo ji přidělí v rozporu s § 34d odst. 1
nebo 4.“.

80. V § 52 se za odstavec 7 vkládá nový odsta-
vec 8, který zní:

„(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se jako nezávislý přídělce dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 32a odst. 5 nevydá vnitřní před-
pis, kterým stanoví opatření k vyloučení diskri-
minačního jednání a střetu zájmů členů statutár-
ního nebo kontrolního orgánu a vedoucích za-
městnanců ve vztahu k dopravcům, nebo neza-
jistí jeho dodržování, nebo

b) v rozporu s § 32a odst. 7 sjedná cenu za užití
dráhy nebo za přidělení její kapacity diskrimi-
načním způsobem nebo v rozporu s cenovými
předpisy.“.

Dosavadní odstavce 8 až 13 se označují jako od-
stavce 9 až 14.

81. V § 52 odstavec 13 zní:

„(13) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. b), c), d), e)
nebo f), odstavce 3 písm. a), b), c), d) nebo f),
odstavců 4, 5, 6, 7 nebo 8, odstavce 9 písm. a),
b), c), e), f), g), h) nebo i) nebo odstavců 10, 11
nebo 12,

b) 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
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stavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), h), i) nebo j),
odstavce 2 písm. a), odstavce 3 písm. e) nebo
odstavce 9 písm. d).“.

82. V § 52 odst. 14 se slova „8 až 11“ nahrazují
slovy „9 až 12“.

83. V § 52a odstavce 1 a 2 znějí:

„(1) Přestupky podle tohoto zákona projed-
nává drážní správní úřad s výjimkou

a) přestupků podle § 50 odst. 1 písm. m) a § 51
odst. 1 písm. m), které projednává Drážní in-
spekce,

b) přestupků podle § 50 odst. 1 písm. f), g), k) a l),
§ 51 odst. 1 písm. i), § 51 odst. 4 písm. h), jde-li
o dráhu celostátní nebo regionální anebo
vlečku, § 51 odst. 4 písm. i) až p) a r) až w),
§ 51 odst. 5 písm. g), h) a i), § 51 odst. 6, § 51
odst. 7 písm. a), § 51 odst. 8 a 9 a § 52 odst. 4, 7
a 8, které projednává Úřad, a

c) přestupků podle § 52 odst. 6, dopustí-li se pře-
stupku provozovatel cestovní kanceláře nebo
provozovatel cestovní agentury, které projed-
nává obecní živnostenský úřad.

(2) Přestupky podle § 50 odst. 1 písm. a), c), d),
e) a h) může projednat příkazem na místě Policie
České republiky.“.

84. V § 53b se za odstavec 3 vkládá nový od-
stavec 4, který zní:

„(4) Za účelem posouzení, zda jsou naplněny
důvody pro zahájení šetření příčin mimořádné udá-
losti, jsou inspektoři Drážní inspekce oprávněni
vstupovat na místo nehody nebo incidentu, na sou-
visející prostor dráhy a do drážního vozidla.“.

Dosavadní odstavce 4 až 6 se označují jako od-
stavce 5 až 7.

85. V § 53d odst. 1 písm. h) se slovo „a“ na-
hrazuje čárkou.

86. V § 53d se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) vyžadovat od dotčených osob součinnost ne-
zbytnou pro provedení ověřovacího pokusu,
jímž se rozumí postup, při kterém jsou v uměle
vytvořených nebo obměněných podmínkách
prověřovány skutečnosti zjištěné v rámci šetření
příčin mimořádných událostí nebo zjišťovány
nové skutečnosti důležité pro toto šetření; ná-

klady na provedení ověřovacího pokusu nese
Drážní inspekce.“.

87. V § 55 odst. 3 se slova „podle přímo použi-
telného předpisu Evropské unie1a)“ nahrazují slovy
„podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
upravujícího práva a povinnosti cestujících v želez-
niční dopravě17)“.

88. V § 55 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Drážní úřad na žádost vlastníka lanové
dráhy rozhodne o zařazení lanové dráhy do katego-
rie historické dráhy, jsou-li splněny podmínky podle
přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti
lanových drah19). Drážní úřad na žádost vlastníka
lanové dráhy rozhodne rovněž o zařazení lanové
dráhy do kategorie památkové dráhy, jsou-li splně-
ny podmínky podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie v oblasti lanových drah19) a byla-li
lanová dráha prohlášena za kulturní památku nebo
nachází-li se v památkové rezervaci nebo v památ-
kové zóně. Žádost o zařazení lanové dráhy do kate-
gorie historické nebo památkové dráhy obsahuje
vedle obecných náležitostí podle správního řádu
doklady prokazující splnění podmínek stanovených
přímo použitelným předpisem Evropské unie v ob-
lasti lanových drah19).“.

89. V § 66 odst. 1 se text „§ 53b odst. 6“ na-
hrazuje textem „§ 53b odst. 7“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Provozovatel vlečky, která je ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona vlečkou veřejně přístupnou
podle § 22a odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
sdělí tuto skutečnost Úřadu do 1 měsíce ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. Byla-li tato vlečka
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona provo-
zována jako veřejně nepřístupná, její provozovatel
do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona přijme a zveřejní prohlášení o dráze a zahájí
provozování vlečky jako veřejně přístupné. Do doby
přidělení kapacity dráhy na základě přijatého pro-
hlášení o dráze umožní dopravcům užití vlečky ne-
diskriminačním způsobem za cenu sjednanou podle
cenových předpisů.

2. Je-li provozovatel veřejně nepřístupné vlečky
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona povinen

Sbírka zákonů č. 367 / 2019Strana 3732 Částka 153



umožnit její užití způsobem podle § 22a odst. 3 zá-
kona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, sdělí tuto skutečnost
Úřadu do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

3. Pokud podnikatel, který je součástí verti-
kálně integrovaného podniku, s jiným podnikatelem
v rámci téhož podniku přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona uzavřel smlouvu o úvěru nebo zá-
půjčce nebo učinil jiné obdobné právní jednání, při-
čemž tato smlouva nebo právní jednání nesplňuje
podmínky stanovené v § 42b odst. 2 zákona č. 266/
/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona, a na základě této smlouvy nebo
právního jednání má být po nabytí účinnosti tohoto
zákona poskytnuto plnění, jsou strany takového zá-
vazku povinny do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona uvést práva a povinnosti, které jsou
jeho obsahem, do souladu s těmito podmínkami.

4. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 266/1994
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.

5. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se
pro pověření právnických osob k činnostem posuzo-
vání shody součástí a subsystému evropského želez-
ničního systému uplatní podmínky stanovené naří-
zením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/
/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci
a dozor nad trhem týkajícím se uvádění výrobků
na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/
/93 a podmínky stanovené ve směrnici Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/797 o interoperabilitě
železničního systému v Evropské unii. Dosavadní
pověření právnických osob k činnostem posuzování
shody podle směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/57/ES o interoperabilitě železničního
systému ve Společenství ke dni 16. 6. 2020 zanikají.

6. Osobou oprávněnou k autorizaci podle zá-
kona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky, a k akreditaci právnických osob k činnos-
tem posuzování shody součástí a subsystému evrop-
ského železničního systému podle nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým
se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad
trhem týkajícím se uvádění výrobků na trh a kterým
se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, je, ode dne na-

bytí účinnosti tohoto zákona, Úřad pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

7. Oznamujícím orgánem podle článku 27
směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/797 o interoperabilitě železničního systému
v Evropské unii je, ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, Úřad pro technickou normalizaci, metrolo-
gii a státní zkušebnictví.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o působnosti orgánů
České republiky v oblasti cen

Čl. III

V § 2b zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti
orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zá-
kona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona
č. 127/2005 Sb., zákona č. 221/2012 Sb. a zákona
č. 319/2016 Sb., se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Cenovou kontrolu v oblasti cen za plnění poskyt-
nuté v případech stanovených zákonem o dráhách8)
provozovateli dráhy, který je součástí vertikálně in-
tegrovaného podniku, nebo odštěpnému závodu
provozovatele dráhy, předmětem jehož činnosti je
provozování dráhy, vykonává Úřad pro přístup
k dopravní infrastruktuře.“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

„8) § 42b odst. 3 a § 42c odst. 3 písm. b) zákona č. 266/1994
Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o rozpočtových pravidlech

Čl. IV

V § 3 písm. h) bodě 10 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
zákona č. 501/2012 Sb. a zákona č. 128/2016 Sb., se
slova „Správa železniční dopravní cesty“ nahrazují
slovy „Správa železnic“.
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ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o akciové společnosti České dráhy,
státní organizaci Správa železniční dopravní cesty

a o změně dalších zákonů

Čl. V

Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti
České dráhy, státní organizaci Správa železniční do-
pravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o drá-
hách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/
/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších
předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhláše-
ného pod č. 83/2003 Sb., zákona č. 179/2003 Sb.,
zákona č. 293/2004 Sb., zákona č. 179/2008 Sb., zá-
kona č. 194/2010 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., se
mění takto:

1. V nadpisu zákona se slova „Správa železnič-
ní dopravní cesty“ nahrazují slovy „Správa želez-
nic“.

2. V nadpisu části první se slova „SPRÁVA
ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY“ nahrazují
slovy „SPRÁVA ŽELEZNIC“.

3. V § 1 odst. 1, § 10 odst. 3, § 19 odst. 1 až 6,
§ 20 odst. 1 až 5, § 21 odst. 1 až 4, § 22 odst. 2, § 23,
§ 25 odst. 1 a 2, § 26, § 27, § 28 odst. 3, § 30, § 31
odst. 1 až 3, § 33, § 34, § 35, § 37, § 38 odst. 2 a § 38a
odst. 1 až 4 se slova „Správa železniční dopravní
cesty“ nahrazují slovy „Správa železnic“.

4. V § 1 odst. 2 se slova „obchodní zákoník3)“
nahrazují slovy „zákon o obchodních korpora-
cích3)“.

Poznámka pod čarou č. 3 zní:

„3) Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve
znění pozdějších předpisů.“.

5. V § 10 se odstavce 1 a 2 zrušují a zároveň se
zrušuje označení odstavce 3.

6. V části první nadpis hlavy II zní:

„SPRÁVA ŽELEZNIC“.

7. V části první hlavě II nadpisu dílu 1, dílu 2
a dílu 3 a nadpisu § 33 se slova „Správa železniční
dopravní cesty“ nahrazují slovy „Správa železnic“.

8. § 22 se zrušuje.

9. § 24 zní:
„§ 24

(1) Za účelem koordinace provozování dráhy
a drážní dopravy státní organizace Správa železniční
dopravní cesty každoročně projedná s dopravci pro-
vozujícími drážní dopravu na jí provozovaných drá-
hách, žadateli o přidělení kapacity na těchto dráhách,
objednateli veřejných služeb v přepravě cestujících,
popřípadě rovněž se zástupci cestujících a odesílatelů
zejména

a) jejich potřeby související s rozvojem, moderni-
zací, údržbou a opravou dráhy,

b) cíle, kterých má být dosaženo poskytnutím fi-
nančních prostředků ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury, ujednání podporující sni-
žování nákladů státní organizace Správa želez-
niční dopravní cesty při výkonu financovaných
činností a snižování ceny za užití dráhy, a uplat-
ňování těchto cílů a ujednání,

c) obsah a uplatňování prohlášení o dráze,

d) podmínky přidělení kapacity dráhy, její využí-
vání a úroveň služeb poskytovaných provozo-
vatelem dráhy,

e) problematiku provozní a technické propoje-
nosti železničního systému a

f) možnost propojení drážní dopravy s jinými
druhy dopravy.

(2) Jednání podle odstavce 1 se může rovněž
zúčastnit zástupce Úřadu pro přístup k dopravní
infrastruktuře.

(3) Jednání podle odstavce 1 svolá státní orga-
nizace Správa železniční dopravní cesty po dohodě
s dotčenými osobami. Pozvánku na jednání a zprávu
o jeho výsledcích zveřejní způsobem umožňujícím
dálkový přístup.“.

10. V § 24 odst. 1 a 3 se slova „Správa železnič-
ní dopravní cesty“ nahrazují slovy „Správa želez-
nic“.

11. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně
poznámky pod čarou č. 23 zní:

„§ 24a

Státní organizace Správa železniční dopravní
cesty spolupracuje s provozovateli dráhy z jiných
členských států Evropské unie v rozsahu a způsobem
upraveným předpisem Evropské unie upravujícím
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vytvoření jednotného evropského železničního pro-
storu23).

23) Čl. 7f směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/
/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného
evropského železničního prostoru, v platném znění.“.

12. V § 24a se slova „Správa železniční do-
pravní cesty“ nahrazují slovy „Správa železnic“.

13. Za § 24a se vkládá nový § 24b, který včetně
poznámek pod čarou č. 20 a 21 zní:

„§ 24b

Státní organizace Správa železniční dopravní
cesty zřizuje k plnění úkolů dle zvláštních právních
předpisů20) jednotku hasičského záchranného sboru
podniku21).

20) Například § 49 odst. 3 písm. c) zákona č. 266/1994 Sb.,
§ 70 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb.

21) § 67 zákona č. 133/1985 Sb.“.

14. V § 24b se slova „Správa železniční do-
pravní cesty“ nahrazují slovy „Správa železnic“.

15. V § 38a se odstavec 3 zrušuje.

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

16. § 38b se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o auditorech

Čl. VI

V § 44c odst. 1 písm. e) zákona č. 93/2009 Sb.,
o auditorech a o změně některých zákonů (zákon
o auditorech), ve znění zákona č. 221/2015 Sb. a zá-
kona č. 299/2016 Sb., se slova „Správa železniční do-
pravní cesty“ nahrazují slovy „Správa železnic“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o veřejných službách
v přepravě cestujících

Čl. VII

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve

znění zákona č. 135/2016 Sb. a zákona č. 183/2017
Sb., se mění takto:

1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se
doplňují slova „ , v platném znění“.

2. V § 4 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ ; v sousedícím územním obvodu jiného státu
ji může zajišťovat po předchozí dohodě s příslušným
orgánem veřejné moci jiného státu“.

3. Za § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně
nadpisu znějí:

„Dopravní plánování a integrované veřejné služby

§ 4a

Dopravní plánování se provádí prostřednictvím
koncepce veřejné dopravy a plánů dopravní obsluž-
nosti území. Cílem dopravního plánování je vytvářet
podmínky pro hospodárné, efektivní a účelné zajiš-
ťování dopravní obslužnosti a vzájemnou spolupráci
státu, krajů a obcí při této činnosti. Plány dopravní
obslužnosti území musí být v souladu s koncepcí
veřejné dopravy; do souladu s koncepcí veřejné do-
pravy musí být uvedeny vždy nejpozději do 1 roku
ode dne jejího schválení.

§ 4b

(1) Koncepci veřejné dopravy pořizuje na dobu
nejméně 5 let Ministerstvo dopravy pro celé území
státu a schvaluje ji vláda. Ministerstvo dopravy kon-
cepci veřejné dopravy zveřejní způsobem umožňují-
cím dálkový přístup.

(2) Koncepce veřejné dopravy obsahuje

a) hlavní cíle a priority státu v oblasti veřejných
služeb v přepravě cestujících pro zajištění udrži-
telného rozvoje území, ochrany životního pro-
středí a životních potřeb obyvatel se zvláštním
přihlédnutím k jejich věku, zdravotnímu stavu
a sociální situaci,

b) hlavní páteřní osy poskytování veřejných služeb
v přepravě cestujících a rozmístění hlavních
přestupních uzlů na celostátní úrovni,

c) základní rámec pro spolupráci státu, krajů a obcí
při zajišťování dopravní obslužnosti a

d) nástroje pro její realizaci.

(3) Návrh koncepce veřejné dopravy projedná
Ministerstvo dopravy zejména s Úřadem pro ochra-
nu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), Úřadem
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pro přístup k dopravní infrastruktuře, ministerstvy,
kraji, sdruženími obcí s celostátní působností a zá-
stupci dopravců.“.

4. V § 5 odstavec 1 zní:

„(1) Plán dopravní obslužnosti území pořizuje
stát, kraj a obec, která zajišťuje nebo hodlá zajišťovat
dopravní obslužnost, (dále jen „objednatel“). Více
objednatelů může pořídit společný plán dopravní
obslužnosti území.“.

5. V § 5 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.

6. V § 5 odst. 2 písm. d) se slova „stát a kraje“
nahrazují slovem „objednatelé“.

7. V § 5 odst. 2 se na konci písmene d) tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která
včetně poznámky pod čarou č. 13 znějí:

„e) maximální tarify pro cestující, mají-li být stano-
veny objednatelem,

f) další údaje vztahující se k financování a nákla-
dově efektivnímu zajišťování veřejných služeb
v přepravě cestujících stanovené přímo použi-
telným předpisem Evropské unie13).

13) Čl. 2a odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1370/2007, v platném znění.“.

8. V § 5 se za odstavec 2 vkládá nový odsta-
vec 3, který zní:

„(3) Návrh plánu dopravní obslužnosti území
pořizovatel projedná s

a) kraji, je-li pořizovatelem stát,

b) Ministerstvem dopravy a sousedními kraji, je-li
pořizovatelem kraj,

c) krajem, v jehož územním obvodu se nachází, je-
-li pořizovatelem obec, a

d) provozovatelem dráhy celostátní nebo regio-
nální, na které má být provozována veřejná
drážní osobní doprava k zajištění dopravní
obslužnosti.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

9. V § 6 odst. 2 větě druhé se za slovo „obce“
vkládají slova „pořizoval plán dopravní obslužnosti
území nebo“.

10. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zní:

„§ 7a

Jednotný jízdní doklad

(1) Dopravce je při provozování veřejné drážní
osobní dopravy na dráze celostátní nebo regionální
na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících povinen umožnit využití jím poskytova-
ných přepravních služeb na základě jednotného jízd-
ního dokladu. Využití přepravních služeb na základě
jednotného jízdního dokladu může dopravce umož-
nit i při provozování jiné veřejné drážní osobní do-
pravy na dráze celostátní nebo regionální nebo při
poskytování integrovaných veřejných služeb.

(2) Ceny jízdného pro přepravní služby podle
odstavce 1 a ceny dalších souvisejících služeb se sjed-
návají v souladu s cenovými předpisy14). Jednotným
jízdním dokladem se prokazuje úhrada jízdného
a cen souvisejících služeb podle věty první. Pře-
pravní služby podle odstavce 1 poskytují dopravci
za podmínek sjednaných s Ministerstvem dopravy.

(3) Prodej jednotného jízdního dokladu zajiš-
ťuje každý dopravce provozující veřejnou drážní
osobní dopravu na dráze celostátní nebo regionální
umožňující využití přepravních služeb podle odstav-
ce 1.

(4) Prodej jednotného jízdního dokladu a zúč-
tování příjmů z tohoto prodeje se provádí prostřed-
nictvím informačního systému jednotných jízdních
dokladů, který je informačním systémem veřejné
správy, jehož správcem je Ministerstvo dopravy.

(5) V informačním systému jednotných jízd-
ních dokladů jsou vedeny údaje o

a) dopravcích, kteří umožňují přepravu na základě
jednotného jízdního dokladu, kterými jsou ob-
chodní firma, název nebo jméno, popřípadě
jména, a příjmení, adresa sídla a identifikační
číslo osoby, bylo-li přiděleno,

b) přepravních službách, které je možné využít na
základě jednotného jízdního dokladu,

c) výši jízdného, cenách dalších souvisejících slu-
žeb a podmínkách užití přepravních služeb na
základě jednotného jízdního dokladu,

d) obchodních místech, ve kterých je zajištěn pro-
dej jednotného jízdního dokladu,
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e) objednateli, organizátorovi nebo jiné osobě za-
jišťující organizaci integrovaných veřejných slu-
žeb, kterými jsou obchodní firma, název nebo
jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa sídla
a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno,
a o jí zajišťovaném dopravním systému,

f) cestujících poskytnuté při zakoupení jednot-
ného jízdního dokladu, jimiž mohou být jméno,
popřípadě jména, a příjmení, doručovací adresa,
datum narození, fotografie, druh a číslo osob-
ního dokladu a kontaktní údaje,

g) kupujících jednotného jízdního dokladu po-
skytnuté při jeho zakoupení, jimiž mohou být
obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě
jména, příjmení, adresa sídla, doručovací adresa,
bankovní spojení a kontaktní údaje,

h) jízdném a cenách souvisejících služeb uhraze-
ných na základě jednotného jízdního dokladu,

i) vydaných jednotných jízdních dokladech a pře-
pravních službách poskytnutých na jejich zá-
kladě a

j) právech uplatněných z přepravní smlouvy.

(6) Údaje podle odstavce 5 písm. f) a g) se
uchovávají po dobu 12 měsíců od ukončení platnosti
jednotného jízdního dokladu, popřípadě po dobu
delší, je-li to nezbytné v případě uplatnění práv z pře-
pravní smlouvy. Ministerstvo dopravy zveřejní údaje
podle odstavce 5 písm. a) až e) způsobem umožňu-
jícím dálkový přístup. Přístup k údajům podle od-
stavce 5 písm. f) až j) má pouze osoba, která jed-
notný jízdní doklad prodala, a dopravce, který na
základě tohoto jízdního dokladu poskytl nebo má
poskytnout přepravní služby.

(7) Náležitosti jednotného jízdního dokladu
a způsob prodeje jednotného jízdního dokladu sta-
noví prováděcí právní předpis.

14) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů.“.

11. V § 8 odstavec 1 zní:

„(1) Pro zajištění dopravní obslužnosti může
objednatel

a) uzavírat smlouvy o veřejných službách v pře-
pravě cestujících s dopravci, kteří jsou provozo-
vateli dopravy podle jiných právních před-
pisů2),3), nebo

b) poskytovat veřejné služby v přepravě cestují-
cích sám, je-li objednatelem kraj nebo obec.“.

12. V § 8 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Objednatel zajišťuje dopravní obslužnost
tak, aby veřejné služby v přepravě cestujících

a) tvořily ucelené technické a provozní soubory
a v případě veřejné drážní osobní dopravy na
dráze celostátní nebo regionální nenarušovaly
síťový charakter drážní dopravy,

b) byly dopravně provázané s jinými veřejnými
službami v přepravě cestujících a

c) byly poskytovány v souladu s jím pořízeným
plánem dopravní obslužnosti území platným
v okamžiku uzavření smlouvy o veřejných služ-
bách v přepravě cestujících nebo, poskytuje-li
veřejné služby v přepravě cestujících objednatel
sám, v okamžiku zahájení jejich poskytování.“.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako od-
stavce 3 až 6.

13. V § 8 odst. 3 úvodní části ustanovení se za
slovo „Dopravce“ vkládají slova „nebo objednatel,
pokud poskytuje veřejné služby v přepravě cestují-
cích sám,“ a slova „nabytí účinnosti smlouvy o ve-
řejných službách“ se nahrazují slovy „zahájení po-
skytování veřejných služeb“.

14. V § 8 odst. 3 písm. a) se slova „jedná-li se
o dopravce ve veřejné drážní osobní dopravě“ na-
hrazují slovy „jde-li o veřejnou drážní osobní do-
pravu“.

15. V § 8 odst. 3 písm. b) se slova „ , a dále
osvědčení o oprávnění k podnikání v městské auto-
busové dopravě, jedná-li se o dopravce v městské
autobusové dopravě“ zrušují.

16. V § 8 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4
a 5.

17. V § 10 odst. 2 se číslo „213“ nahrazuje čís-
lem „212“.

18. V § 10 odstavec 3 zní:

„(3) Pro zadávací podmínky nabídkového ří-
zení se použijí obdobně § 36 a 37 zákona o zadávání
veřejných zakázek a pro zadávací dokumentaci se
použijí obdobně § 98 až 102 zákona o zadávání ve-
řejných zakázek.“.
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19. V § 10 odst. 4 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) předložení dokladů a objasnění nebo doplnění
údajů nebo dokladů § 45 a 46 zákona o zadávání
veřejných zakázek,“.

Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písme-
na c) až h).

20. V § 10 odst. 4 písm. c) se slova „§ 77 a 78“
nahrazují slovy „§ 77 až 79“.

21. V § 10 odst. 4 písm. d) se za text „§ 89“
vkládají slova „až 91 a § 93 až 95“.

22. V § 10 odst. 4 písmeno e) zní:

„e) účastníky nabídkového řízení a jejich vyloučení
z účasti v tomto řízení § 47 a 48 zákona o za-
dávání veřejných zakázek,“.

23. V § 10 odst. 4 písm. h) se slova „214 a 215“
nahrazují slovy „213 a 214“.

24. V § 13 odst. 3 se slova „242 až 247“ nahra-
zují slovy „241 až 246“.

25. V § 16 odst. 1 se číslo „223“ nahrazuje čís-
lem „222“.

26. V § 16 odst. 2 se číslo „220“ nahrazuje čís-
lem „219“.

27. § 18 včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

„§ 18

Pokud jsou splněny podmínky přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie6), lze přímým zadáním
uzavřít smlouvu o veřejných službách v přepravě
cestujících.

6) Čl. 5 odst. 2, 3a, 3b a 4 až 6 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007, v platném znění.“.

28. V § 19 odst. 1, § 19 odst. 2 úvodní části
ustanovení a v § 20 odst. 1 se slova „písm. a), c)
a d)“ zrušují.

29. V § 19 odst. 2 písm. b) se slova „podle § 18
písm. c)“ nahrazují slovy „s dopravcem, který má
zajišťovat veřejné služby, u nichž průměrná roční
hodnota nebo počet kilometrů za rok nepřesáhne
hodnoty uvedené v přímo použitelném předpise
Evropské unie1)“.

30. V § 19 odst. 4 se slova „246 a 247“ nahra-
zují slovy „245 a 246“.

31. V § 22 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) V případě uzavření smlouvy o veřejných
službách v přepravě cestujících přímým zadáním
v mimořádné situaci se § 19 odst. 1 až 4 a § 20 ne-
použijí.“.

32. Nadpis hlavy VI zní:

„DOZOR PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY“.

33. V § 25 odst. 1 se slovo „Dohled“ nahrazuje
slovem „Dozor“ a slova „pro ochranu hospodářské
soutěže (dále jen „Úřad“)“ se zrušují.

34. V § 25 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slovo „dohledu“ nahrazuje slovem „dozoru“.

35. V § 26 odst. 2 se číslo „247“ nahrazuje
číslem „246“ a slova „přímého zadání podle § 18
písm. b)“ se nahrazují slovy „uzavření smlouvy o ve-
řejných službách v přepravě cestujících přímým za-
dáním v mimořádné situaci“.

36. V § 27 odst. 1 se slova „§ 251 až 253 a § 256
až 267“ nahrazují slovy „§ 250 až 252 a § 254 až 266“
a slova „§ 256 odst. 1 a § 265“ se nahrazují slovy
„§ 255 odst. 1 a § 264“.

37. V § 27 odst. 3 se slova „přímého zadání
podle § 18 písm. b)“ nahrazují slovy „uzavření
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
přímým zadáním v mimořádné situaci“.

38. § 28 a 29 znějí:

„§ 28

Objednatel je povinen vždy do 31. srpna po-
skytnout Ministerstvu dopravy souhrnnou zprávu
o závazcích veřejné služby podle přímo použitel-
ného předpisu Evropské unie1) za předchozí kalen-
dářní rok.

§ 29

Pro povinnost mlčenlivosti a ochranu obchod-
ního tajemství při výkonu dozoru se použije § 271
zákona o zadávání veřejných zakázek obdobně.“.

39. V § 33 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena j) a k), která znějí:

„j) neposkytne Ministerstvu dopravy zprávu podle
§ 28, nebo

Sbírka zákonů č. 367 / 2019Strana 3738 Částka 153



k) zajistí dopravní obslužnost
1. mimo svůj územní obvod v rozporu s § 3

odst. 2 nebo 3 nebo s § 4 odst. 1 bez sou-
hlasu dotčeného kraje nebo obce anebo bez
předchozí dohody s příslušným orgánem ve-
řejné moci jiného státu, nebo

2. tak, že v rozporu s § 8 odst. 2 písm. c) nejsou
veřejné služby v přepravě cestujících posky-
továny v souladu s jím pořízeným plánem
dopravní obslužnosti území.“.

40. V § 33 odst. 2 se slova „e) nebo i)“ nahra-
zují slovy „e), i) nebo k)“.

41. V § 33 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Za přestupek podle odstavce 1 písm. j) lze uložit
pokutu do 500 000 Kč.“.

42. § 34 včetně nadpisu zní:

„§ 34

Společná ustanovení k přestupkům

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
Úřad, s výjimkou přestupku podle § 33 odst. 1
písm. j), který projednává Ministerstvo dopravy.
Úřad zveřejňuje pravomocná rozhodnutí o přestup-
cích, které projednává, způsobem umožňujícím dál-
kový přístup.

(2) Pro řízení o přestupku podle tohoto zákona
se použije § 270 odst. 1, 4 až 8, 10 a 11 zákona o za-
dávání veřejných zakázek obdobně.“.

43. V § 36 odst. 2 se za slova „k provedení“
vkládá text „§ 7a odst. 7,“.

44. V § 36 odst. 2 se text „§ 10 odst. 6“ nahra-
zuje textem „§ 10 odst. 2“.

Čl. VIII
Přechodná ustanovení

1. První koncepci veřejné dopravy podle zá-
kona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona, předloží Ministerstvo
dopravy vládě ke schválení nejpozději do 30. září
2020.

2. První plán dopravní obslužnosti území podle
zákona č. 194/2010 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, pořídí objednatel,
je-li jím obec, nejpozději do 1 roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

3. Povinnost uvedenou v § 7a odst. 1 zákona
č. 194/2010 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, je dopravce povinen plnit
od 13. prosince 2020.

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. IX

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bo-
du 38, čl. IV, čl. V bodů 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12 a 14
a čl. VI, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020,
ustanovení čl. VII bodu 27, které nabývá účinnosti
dnem 3. prosince 2019, a ustanovení čl. VII bodů 10
a 43, která nabývají účinnosti dnem 1. října 2020.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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368

ZÁKON

ze dne 17. prosince 2019,

kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna veterinárního zákona

Čl. I

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veteri-
nární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona
č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona
č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 298/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 264/2014 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 225/2017 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., se mění
takto:

1. V poznámce pod čarou č. 1 se věty „Směr-
nice Rady 89/608/EHS ze dne 21. listopadu 1989
o vzájemné pomoci mezi správními orgány člen-
ských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění
správného uplatňování veterinárních a zootechnic-
kých právních předpisů. Směrnice Rady 89/662/
/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kon-
trolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem do-
tvoření vnitřního trhu. Směrnice Rady 92/67/EHS
ze dne 14. července 1992, kterou se mění směrnice
89/662/EHS o veterinárních kontrolách v obchodu
uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/41/
/ES ze dne 21. dubna 2004, kterou se zrušují některé

směrnice týkající se hygieny potravin a hygienických
podmínek pro produkci některých produktů živo-
čišného původu určených k lidské spotřebě a pro
jejich uvádění na trh a kterou se mění směrnice Rady
89/662/EHS a 92/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/
/408/ES. Směrnice Rady 90/425/EHS ze dne
26. června 1990 o veterinárních a zootechnických
kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty
a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření
vnitřního trhu. Směrnice Rady 92/60/EHS ze dne
30. června 1992, kterou se mění směrnice 90/425/
/EHS o veterinárních a zootechnických kontrolách
v obchodu s některými živými zvířaty a produkty
uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/33/
/ES ze dne 21. října 2002, kterou se mění směrnice
Rady 90/425/EHS a 92/118/EHS, pokud jde o hygie-
nické požadavky na vedlejší produkty živočišného
původu. Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2002/33/ES ze dne 21. října 2002, kterou se mění
směrnice Rady 90/425/EHS a 92/118/EHS, pokud
jde o hygienické požadavky na vedlejší produkty
živočišného původu. Směrnice Evropského parla-
mentu a Rady 2004/41/ES ze dne 21. dubna 2004,
kterou se zrušují některé směrnice týkající se hy-
gieny potravin a hygienických podmínek pro pro-
dukci některých produktů živočišného původu urče-
ných k lidské spotřebě a pro jejich uvádění na trh
a kterou se mění směrnice Rady 89/662/EHS a 92/
/118/EHS a rozhodnutí Rady 95/408/ES. Směrnice
Rady 96/93/ES ze dne 17. prosince 1996 o osvědče-
ních pro zvířata a živočišné produkty.“ zrušují.

2. V poznámce pod čarou č. 1a se věty „Na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/
/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví
zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol
produktů živočišného původu určených k lidské
spotřebě, v platném znění. Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dub-
na 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření
dodržování právních předpisů týkajících se krmiv
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a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých ži-
votních podmínkách zvířat, v platném znění.“ zru-
šují a na konci textu poznámky pod čarou se na
samostatný řádek doplňuje věta „Nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne
15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úřed-
ních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňo-
vání potravinového a krmivového práva a pravidel
týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních pod-
mínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu
rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES)
č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/
/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU)
2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES)
č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/
/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zru-
šení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/
/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/
/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí
Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontro-
lách).“.

3. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „včely a včel-
stva“ nahrazují slovy „včely, včelstva a hmyz určený
k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živo-
čišné bílkoviny“.

4. V § 3 odst. 1 písmeno p) zní:

„p) krmivy krmiva podle čl. 3 bodu 4 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/
/2002,“.

5. V § 3 odst. 1 písmeno dd) zní:
„dd) zásilkou zásilka podle čl. 3 bodu 37 nařízení

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/625,“.

6. V § 3 odst. 1 písm. gg) se za slova „Minister-
stva obrany“ vkládají slova „nebo ozbrojených sil
České republiky,“ a slova „Ministerstva vnitra, po-
případě jimi zřízených organizačních složek státu,
který byl pověřen“ se nahrazují slovy „veterinární
lékař Ministerstva vnitra, popřípadě jím zřízených
organizačních složek státu nebo útvarů Policie České
republiky, pokud byli tito lékaři pověřeni“.

7. V § 3 odst. 1 písm. jj) se slova „nebo Minis-
terstva vnitra vykonávající“ nahrazují slovy „nebo
ozbrojených sil České republiky, nebo veterinární
lékař Ministerstva vnitra, popřípadě jím zřízených

organizačních složek státu nebo útvarů Policie České
republiky, pokud tito lékaři vykonávají“.

8. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena ll) a mm), která znějí:

„ll) včelstvem společenství včel, které obsedá včelí
dílo,

mm) včelím dílem voskové plásty vystavěné včelími
dělnicemi, a to i mimo rámky; součástí včelího
díla je včelí plod ve všech vývojových stadiích
a glycidové a pylové zásoby.“.

9. V § 4 odstavec 3 zní:

„(3) Chovatel, který chová 3 a více psů sami-
čího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto sku-
tečnost písemně nebo prostřednictvím informačního
systému Státní veterinární správy oznámit krajské
veterinární správě Státní veterinární správy nebo
Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární
správy (dále jen „krajská veterinární správa“) nej-
později do 7 dnů ode dne, kdy počet chova-
ných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl
3 a více chovaných zvířat; v oznámení chovatel uvede
počet chovaných zvířat a místo jejich chovu.“.

10. V § 4 se za odstavec 3 vkládají nové od-
stavce 4 až 6, které včetně poznámek pod čarou
č. 68 a 69 znějí:

„(4) Chovatel uvedený v odstavci 3 je dále po-
vinen oznámit krajské veterinární správě písemně
nebo prostřednictvím informačního systému Státní
veterinární správy snížení počtu jím chovaných psů
samičího pohlaví starších 12 měsíců pod 3, a to nej-
později do 7 dnů ode dne, kdy tato skutečnost na-
stala.

(5) Žije-li více chovatelů ve společné domác-
nosti, ve které chovají 3 a více psů samičího pohlaví
starších 12 měsíců, má oznamovací povinnost podle
odstavců 3 a 4 pouze jeden z nich.

(6) Oznamovací povinnost podle odstavců 3 a 4
se nevztahuje na

a) útulek pro zvířata,

b) hotel nebo penzion pro zvířata,

c) osobu, jejíž oznamovací povinnost upravuje
zvláštní právní předpis9),

d) ozbrojené síly, bezpečnostní sbory, Vojenskou
policii nebo obecní policii68), nebo
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e) chovatele vodicích nebo asistenčních psů podle
zvláštních právních předpisů69).

68) Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění poz-
dějších předpisů.
Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční
stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České re-
publiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně
některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění
pozdějších předpisů.

69) Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmín-
kách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 7.

11. V § 4 odst. 7 se za větu první vkládá věta
„Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit ozna-
čení psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však
před přechodem k novému majiteli.“ a ve větě druhé
se za slovo „je“ vkládá slovo „dále“.

12. V § 4 se na konci odstavce 7 doplňuje věta
„Chovatel je povinen hlásit Ústřední veterinární
správě Státní veterinární správy (dále jen „Ústřední
veterinární správa“) písemně nebo prostřednictvím
informačního systému Státní veterinární správy
údaje stanovené prováděcím právním předpisem.“.

13. V § 5 odst. 1 se na konci textu písmene h)
doplňují slova „ ; určeným obdobím ve smyslu pří-
lohy II oddílu III bodu 3 písm. c) nařízení (ES)
č. 853/2004 se rozumí 60 dnů přede dnem dodání
jatečného zvířete na jatky“.

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

„(6) Pro chovatele, který chová hmyz určený
k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živo-
čišné bílkoviny, platí povinnosti chovatele hospodář-
ských zvířat uvedené v odstavci 1 písm. a) až e) a i)
a v odstavci 4 písm. a).“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

15. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) zvířete z řádu šelmy (Carnivora) uvedeného

v příloze k zákonu č. 246/1992 Sb. a jejich kří-
ženců nebo zvířete z řádu primáti (Primates).“.

16. Poznámka pod čarou č. 14f zní:

„14f) Čl. 5 a oddíl I přílohy II nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (ES) č. 853/2004, v platném znění.
Čl. 18 odst. 4 a čl. 18 odst. 8 písm. e) nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
Čl. 48 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/627 ze
dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná prak-
tická opatření pro provádění úředních kontrol produktů
živočišného původu určených k lidské spotřebě v sou-
ladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625 a kterým se mění nařízení Komise (ES)
č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly.“.

17. V § 19 se za odstavec 5 vkládá nový odsta-
vec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 70 zní:

„(6) Odběr vzorků od živých zvířat a šetření
v souvislosti s plněním plánu sledování některých
látek a jejich reziduí provádí úřední veterinární lékař
nebo soukromý veterinární lékař schválený pro tuto
činnost krajskou veterinární správou. Schválení sou-
kromého veterinárního lékaře pro tuto činnost může
být krajskou veterinární správou pozastaveno nebo
odejmuto, jestliže při jejím provádění postupoval
v rozporu s požadavky stanovenými tímto zákonem
nebo předpisy Evropské unie70).

70) Čl. 34 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625.“.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

18. V § 19 odst. 7 písm. b) se slova „ , a opatření
k zajištění zdravotní nezávadnosti živočišných pro-
duktů, přijímaná na základě výsledků sledování“
zrušují.

19. V § 20 odst. 1 se slova „předpisy Evropské
unie15a)“ nahrazují slovy „čl. 18 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.

Poznámka pod čarou č. 15a se zrušuje.

20. V § 21 odst. 2 se číslo „24“ nahrazuje čís-
lem „12“.

21. V § 21 odstavec 5 zní:

„(5) Domácí porážku skotu mladšího 72 měsíců
nebo jelenovitých ve farmovém chovu je chovatel
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povinen písemně nebo prostřednictvím informač-
ního systému Státní veterinární správy oznámit kraj-
ské veterinární správě nejméně 3 dny před jejím ko-
náním. Pokud se domácí porážka oznámená podle
věty první neuskuteční, je chovatel povinen oznámit
tuto skutečnost neprodleně krajské veterinární
správě způsobem uvedeným ve větě první. Povinnost
předem oznámit domácí porážku skotu nebo jeleno-
vitých ve farmovém chovu podle věty první neplatí
v případě domácí porážky skotu nebo jelenovitých
ve farmovém chovu jinak zdravého zvířete, pokud
utrpělo zranění, které z důvodu respektování dob-
rých životních podmínek zvířat brání jeho přepravě
na jatky; v tomto případě chovatel zajistí prohlídku
zvířete soukromým veterinárním lékařem, vyžádá si
od něj písemné prohlášení o zdravotním stavu zví-
řete a oznámí domácí porážku skotu nebo jelenovi-
tých ve farmovém chovu krajské veterinární správě
písemně nebo prostřednictvím informačního systé-
mu Státní veterinární správy neprodleně po jejím
provedení.“.

22. V § 21 odst. 10 se za slovo „písemně“ vklá-
dají slova „nebo prostřednictvím informačního sy-
stému Státní veterinární správy“.

23. Poznámky pod čarou č. 66 a 67 znějí:

„66) Čl. 18 odst. 7 písm. j) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625.
Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2019/624 ze dne 8. února 2019 o zvláštních pravidlech
pro provádění úředních kontrol produkce masa a pro
produkční a sádkovací oblasti pro živé mlže v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/625.

67) Čl. 17 a 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625.“.

24. Poznámka pod čarou č. 17e se zrušuje.

25. V § 21 se za odstavec 15 vkládá nový od-
stavec 16, který včetně poznámky pod čarou č. 71
zní:

„(16) Prohlídku jatečných zvířat před poraže-
ním provádí v případě porážky mimo prostory jatek
jinak zdravého zvířete, pokud utrpělo zranění, které
z důvodu respektování dobrých životních podmínek
zvířat brání jeho přepravě na jatky, soukromý vete-
rinární lékař schválený pro tuto činnost krajskou ve-
terinární správou. Schválení soukromého veterinár-
ního lékaře pro tuto činnost může být krajskou ve-
terinární správou pozastaveno nebo odejmuto, jest-

liže při jejím provádění postupoval v rozporu
s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo
předpisy Evropské unie71).

71) Příloha III oddíl I kapitola VI nařízení (ES) č. 853/2004.
Čl. 18 odst. 7 písm. c) a čl. 18 odst. 10 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
Čl. 4 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)
2019/624 ze dne 8. února 2019 o zvláštních pravidlech
pro provádění úředních kontrol produkce masa a pro
produkční a sádkovací oblasti pro živé mlže v souladu
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/625.“.

Dosavadní odstavce 16 až 18 se označují jako od-
stavce 17 až 19.

26. § 21a zní:

„§ 21a

(1) Krajská veterinární správa může v případech
a za podmínek stanovených v čl. 18 odst. 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 po-
volit

a) provozovateli drůbežích nebo králičích jatek,
aby zaměstnanci tohoto provozovatele asisto-
vali úřednímu veterinárnímu lékaři při prová-
dění úkolů souvisejících s úředními kontrolami,

b) provozovateli jatek jiných druhů zvířat, aby za-
městnanci tohoto provozovatele prováděli od-
běr vzorků nebo testování související s úředními
kontrolami.

(2) Zaměstnanec provozovatele jatek uvedený
v odstavci 1 písm. a) je oprávněn asistovat úřednímu
veterinárnímu lékaři při provádění úkolů souvisejí-
cích s úředními kontrolami, pokud absolvoval spe-
cializovanou odbornou průpravu se zaměřením na
asistenci při provádění úkolů souvisejících s úředními
kontrolami, složil závěrečnou zkoušku a získal tak
osvědčení o způsobilosti k této činnosti. Specializo-
vanou odbornou průpravu může organizovat pouze
vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní
program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny,
která vydává osobám, které absolvovaly tuto specia-
lizovanou odbornou průpravu, osvědčení, jež je
opravňuje k asistenci při provádění úkolů souvisejí-
cích s úředními kontrolami, a vede seznam těchto
osob.

(3) Zaměstnanec provozovatele jatek uvedený
v odstavci 1 písm. b) je oprávněn provádět odběr
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vzorků nebo testování související s úředními kontro-
lami, pokud absolvoval specializovanou odbornou
průpravu se zaměřením na odběr vzorků nebo testo-
vání související s úředními kontrolami, složil závě-
rečnou zkoušku a získal tak osvědčení o způsobilosti
k této činnosti. Specializovanou odbornou průpravu
může organizovat pouze vysoká škola uskutečňující
akreditovaný studijní program v oblasti veterinár-
ního lékařství a hygieny, která vydává osobám, které
absolvovaly tuto specializovanou odbornou prů-
pravu, osvědčení, jež je opravňuje k odběru vzorků
nebo testování souvisejícímu s úředními kontrolami,
a vede seznam těchto osob.

(4) Jestliže krajská veterinární správa zjistí, že
provozovatel jatek uvedený v odstavci 1 písm. a)
nebo b) postupuje v rozporu s tímto zákonem nebo
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625, vydané povolení provozovateli odejme.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví organizaci
specializované odborné průpravy zaměstnanců pro-
vozovatelů jatek se zaměřením na asistenci při pro-
vádění úkolů souvisejících s úředními kontrolami
a na odběr vzorků nebo testování související s úřed-
ními kontrolami, způsob a organizaci ověřování
získaných znalostí, vydávání osvědčení a vedení
seznamu osob, které tuto specializovanou odbornou
průpravu absolvovaly.“.

Poznámka pod čarou č. 42 se zrušuje.

27. Za § 21a se vkládá nový § 21b, který zní:

„§ 21b

(1) Prohlídku jatečných zvířat před poražením
může krajská veterinární správa provést v hospodář-
ství, a to v případech a za podmínek stanovených
v čl. 5 a 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci
(EU) 2019/624.

(2) Je-li v souladu s odstavcem 1 provedena
v hospodářství prohlídka před poražením zvěře ve
farmovém chovu, může být porážka této zvěře usku-
tečněna ve lhůtě až 28 dnů od data vydání veterinár-
ního osvědčení, jsou-li splněny podmínky stanovené
v čl. 6 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravo-
moci (EU) 2019/624.

(3) Prohlídka před poražením a prohlídka po
poražení nemocných, vyčerpaných nebo zraněných
jatečných zvířat na jatkách musí být provedena úřed-
ním veterinárním lékařem; čl. 3 a 7 nařízení Komise

v přenesené pravomoci (EU) 2019/624 se v těchto
případech nepoužijí.“.

28. Poznámka pod čarou č. 17h zní:

„17h) Čl. 6 odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 852/2004.
Čl. 4 odst. 1 až 4 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 853/2004.
Čl. 138 odst. 2 písm. j) a čl. 148 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

29. V § 22 odst. 1 písm. f) se slova „předpisů
Evropské unie17d)“ nahrazují slovy „čl. 18 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.

Poznámka pod čarou č. 17d se zrušuje.

30. V § 22 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:

„l) jde-li o podnik, který zpracovává nebo uvádí na
trh produkty z hmyzu určeného k lidské spo-
třebě, požádat krajskou veterinární správu o

1. schválení a registraci podniku, nebo

2. registraci podniku, pokud vyrábí produkty
z hmyzu, který pochází výhradně z vlastního
chovu, a prodává produkty z tohoto hmyzu
pouze konečnému spotřebiteli.“.

31. V § 22 odst. 4 se slova „a současně odevzdat
doklad o registraci“ zrušují.

32. V § 22 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

33. V § 23 odst. 1 písm. d) se za slovo „dozor,“
vkládají slova „písemně nebo prostřednictvím infor-
mačního systému Státní veterinární správy“ a slova
„24 hodin“ se nahrazují slovy „3 pracovní dny“.

34. V § 23 odst. 1 písm. h) se slovo „nepro-
dleně“ nahrazuje slovy „písemně nebo prostřednic-
tvím informačního systému Státní veterinární správy
do 24 hodin od provedení porážky“ a za slova
„v oznámení uvede“ se vkládají slova „druh a“.

35. Poznámka pod čarou č. 17m zní:

„17m) Čl. 18 odst. 8 písm. c) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625.
Čl. 43 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/627 ze
dne 15. března 2019, kterým se stanoví jednotná prak-
tická opatření pro provádění úředních kontrol pro-
duktů živočišného původu určených k lidské spotřebě
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625 a kterým se mění nařízení Komise (ES)
č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly.“.
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36. V § 27b odst. 1 písm. c) se za slovo „zvěři-
nou“ vkládají slova „a které se nachází na území
kraje, v němž byla zvěř ulovena, nebo krajů soused-
ních“.

37. V § 27b odstavec 7 zní:

„(7) Ulovená volně žijící zvěř, kterou uživatel
honitby nebo oprávněný účastník lovu použije vý-
lučně pro spotřebu ve své domácnosti, nemusí být
vyšetřena proškolenou osobou. Jde-li však o zvěř
vnímavou na trichinelózu, je uživatel honitby povi-
nen zabezpečit její vyšetření na přítomnost svalovce
(trichinel), a to v laboratoři uvedené v odstavci 6;
jde-li o prase divoké, přikládá uživatel honitby spolu
se svalovinou vyšetřovaného kusu zvěře i ocas to-
hoto kusu. Nelze-li k vyšetření prasete divokého při-
ložit ocas daného kusu zvěře, vyšetří laboratoř daný
kus prasete divokého i bez přiloženého ocasu da-
ného kusu prasete divokého. Laboratoř je povinna
vydat uživateli honitby protokol o laboratorním vy-
šetření zvěře, u prasete divokého s vyjádřením o při-
ložení ocasu vyšetřovaného kusu, a jednou ročně
předkládat krajské veterinární správě prostřednic-
tvím informačního systému Státní veterinární správy
údaje o provedených vyšetřeních stanovené provádě-
cím právním předpisem. Uživatel honitby je povinen
uchovávat protokol o laboratorním vyšetření zvěře
po dobu nejméně 2 let a na požádání jej předložit
úřednímu veterinárnímu lékaři.“.

38. V § 27b odst. 8 se slova „ , pozastavuje a od-
nímá“ zrušují a na konci textu věty druhé se doplňují
slova „ ; Ústřední veterinární správa seznam těchto
osob zveřejňuje na internetových stránkách Státní
veterinární správy“.

39. V § 27b odst. 8 se slova „podá vysoké škole,
která osvědčení vydala, podnět k pozastavení, popří-
padě odnětí osvědčení této osobě“ nahrazují slovy
„osvědčení této proškolené osobě pozastaví, pří-
padně odejme“.

40. V § 27b se na konci odstavce 8 doplňuje
věta „Vysoká škola uvedená ve větě druhé vydává
proškoleným osobám také průkaz proškolené oso-
by; v případě odnětí osvědčení krajská veterinární
správa těmto osobám odejme i průkaz proškolené
osoby.“.

41. V § 27b odst. 9 písm. d) se za slovo „osvěd-
čení“ vkládají slova „a průkazu proškolené osoby“.

42. V § 27b se na konci odstavce 9 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) vzor průkazu proškolené osoby.“.

43. V § 28 se odstavec 3 včetně poznámky pod
čarou č. 17w zrušuje.

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

44. V § 28 odst. 3 se za slova „schváleny a regis-
trovány podle § 9b nebo“ vkládají slova „schváleny
a registrovány, popřípadě jen registrovány“.

45. V § 28 odstavec 4 zní:

„(4) Prováděcí právní předpis stanoví

a) konkrétní veterinární požadavky na obchodo-
vání se zvířaty jednotlivých druhů a s různými
živočišnými produkty,

b) požadavky na vydávání veterinárního osvěd-
čení, jež provází zvířata a živočišné produkty
uvedené v odstavci 1, a jeho obsahové náleži-
tosti.“.

46. § 29 a 30 znějí:

„§ 29

Úřední kontrolu obchodování se zvířaty a živo-
čišnými produkty provádí krajská veterinární správa
v souladu s čl. 9 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625.

§ 30

(1) Příjemci zvířat v místě určení jsou povinni
informovat krajskou veterinární správu o příchodu
zvířat z jiného členského státu, nejsou-li doprová-
zena veterinárním osvědčením. Lhůtu, rozsah a způ-
sob informování stanoví v rozsahu nezbytně nutném
pro organizaci úředních kontrol při příchodu na
místo určení prováděcí právní předpis.

(2) Příjemci živočišných produktů v místě
určení jsou povinni informovat krajskou veterinární
správu o příchodu těchto produktů z jiného člen-
ského státu, nejde-li o potraviny živočišného původu
podle zákona o potravinách. Lhůtu, rozsah a způsob
informování stanoví v rozsahu nezbytně nutném pro
organizaci úředních kontrol při příchodu na místo
určení prováděcí právní předpis.

(3) Za místo určení se pro účely tohoto zákona
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považuje místo prvního příjmu včetně jakéhokoli
prvního zacházení nebo manipulace na území České
republiky.“.

47. § 31 se zrušuje.

48. V § 31a odst. 1 se text „§ 28 až 31“ nahra-
zuje textem „§ 28 až 30“.

49. V § 32 odst. 1 se slova „za náklad“ nahra-
zují slovy „za zásilku“ a věta druhá se zrušuje.

50. V § 32 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „ , a seno a sláma“.

51. V § 32 odst. 3 se slova „ , která je buď přímo
na místě vstupu na území České republiky anebo
v jeho blízkosti,“ zrušují a slova „celními orgány“
se nahrazují slovy „orgány Celní správy České repu-
bliky (dále jen „orgány celní správy“)“.

52. V § 32 odstavce 4 až 7 znějí:
„(4) Kontrolované zboží je na pohraniční vete-

rinární stanici podrobeno pohraniční veterinární
kontrole, která zjišťuje, zda jsou splněny stanovené
veterinární a hygienické požadavky na dovážené
kontrolované zboží (dále jen „dovozní podmínky“)
a kterou provádějí úřední veterinární lékaři krajské
veterinární správy, jejíž součástí je pohraniční vete-
rinární stanice (dále jen „orgány provádějící pohra-
niční veterinární kontrolu“). Při provádění pohra-
niční veterinární kontroly, včetně rozhodování o zá-
silkách, postupují orgány provádějící pohraniční
veterinární kontrolu podle čl. 49 až 55 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
a předpisů Evropské unie17y).

(5) Pravidla používání společného zdravotního
vstupního dokladu osobou, která předkládá kontro-
lované zboží ke kontrole, a orgány provádějícími
pohraniční veterinární kontrolu stanoví čl. 56 a 58
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625.

(6) Orgány celní správy postupují při propouš-
tění zásilek kontrolovaného zboží do některého cel-
ního režimu podle čl. 57 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2017/625.

(7) Jsou-li předmětem dovozu zvířata nebo ži-
vočišné produkty, pro něž nejsou dovozní pod-
mínky stanoveny předpisy Evropské unie, je do-
vozce nebo jeho zástupce, popřípadě jiná osoba od-
povědná za zásilku povinen nejméně 15 dnů před
příjezdem zásilky na území České republiky požádat

Ústřední veterinární správu o sdělení dovozních
podmínek, jež jsou uplatňovány na dovoz zvířat
nebo živočišných produktů daného druhu z příslušné
třetí země do České republiky, a postupovat v sou-
ladu se sdělenými podmínkami.“.

Poznámka pod čarou č. 17z se zrušuje.

53. § 33 zní:

„§ 33

Orgány provádějící pohraniční veterinární kon-
trolu v případě podezření z nesouladu zásilek kon-
trolovaného zboží ze třetích zemí s tímto zákonem,
zvláštními právními předpisy nebo předpisy Evrop-
ské unie, nebo při zjištění nesouladu s těmito před-
pisy postupují podle čl. 65 až 72 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

54. V § 34 se odstavce 2 až 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 2.

55. V § 34 odstavec 2 zní:

„(2) Prováděcí právní předpis stanoví konkrétní
požadavky na dovoz zvířat různých druhů ze třetích
zemí a důvody, které brání vstupu jednotlivých
druhů zvířat dovážených z třetích zemí na území
České republiky.“.

56. § 35 zní:

„§ 35

Orgány provádějící pohraniční veterinární kon-
trolu v případě podezření z nesouladu zásilek kon-
trolovaného zboží ze třetích zemí s podmínkami sta-
novenými nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci
a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních
nepůvodních druhů, nebo při zjištění nesouladu
s tímto nařízením postupují podle čl. 65 až 72 na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/625.“.

57. § 36 včetně poznámky pod čarou č. 18b zní:

„§ 36

Dovozce nebo jeho zástupce je povinen zajistit,
aby živočišné produkty dovezené z třetích zemí spl-
ňovaly požadavky uvedené v § 18 odst. 1 a 2 a v před-
pisech Evropské unie18b), anebo poskytovaly rovno-

Sbírka zákonů č. 368 / 2019Strana 3746 Částka 153



cenné záruky. Veterinární osvědčení, které je pro-
vází, musí potvrzovat, že živočišné produkty splňují
dovozní podmínky včetně případných zvláštních do-
vozních podmínek, stanovených orgány Evropské
unie pro příslušnou třetí zemi nebo skupinu třetích
zemí.

18b) Čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 852/2004.
Čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 853/2004.
Čl. 126 a 127 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625.“.

58. V § 37 odstavce 2 až 5 znějí:
„(2) Pohraniční veterinární kontrole nepodlé-

hají směsné produkty, které
a) neobsahují žádné zpracované masné výrobky

a současně méně než polovinu jejich hmoty
tvoří zpracovaný mléčný výrobek, pokud jsou

1. skladovány při pokojové teplotě nebo během
výroby prošly úplným procesem vaření nebo
jiným tepelným ošetřením v celé hmotě tak,
že všechny syrové produkty byly denaturo-
vány,

2. výslovně označeny údajem o určení pro lid-
skou spotřebu,

3. bezpečně zabaleny nebo zapečetěny v čistých
nádobách,

4. provázeny obchodním dokladem a označeny
jedním z úředních jazyků členského státu
tak, že obchodní doklad a označení společně
poskytují informaci o povaze, množství a po-
čtu balení směsného produktu, zemi původu,
výrobci a složce, nebo

b) neobsahují žádné zpracované masné výrobky
a současně méně než polovinu jejich hmoty
tvoří jiný zpracovaný produkt živočišného pů-
vodu než zpracovaný mléčný výrobek, nebo

c) jsou uvedeny na seznamu potravin, na něž
se nevztahují veterinární kontroly podle přílo-
hy II rozhodnutí Komise 2007/275/ES ze dne
17. dubna 2007 o seznamech zvířat a produktů,
na něž se vztahují kontroly na stanovištích hra-
niční kontroly podle směrnic Rady 91/496/EHS
a 97/78/ES, v platném znění.

(3) Mléčné výrobky obsažené ve směsných
produktech musí pocházet pouze ze zemí, jejichž
seznam je uveden v příloze I nařízení Komise (EU)

č. 605/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se sta-
noví veterinární a hygienické podmínky a podmínky
veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka,
mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva
určených k lidské spotřebě do Evropské unie, v plat-
ném znění, a musí být ošetřeny způsobem stanove-
ným tímto předpisem.

(4) Směsné produkty podléhající pohraniční ve-
terinární kontrole musí být dováženy za podmínek
uvedených v nařízení Komise (EU) č. 28/2012 ze dne
11. ledna 2012, kterým se stanoví požadavky na
osvědčení pro dovoz některých směsných produktů
do Unie a tranzit těchto produktů přes Unii a kterým
se mění rozhodnutí 2007/275/ES a nařízení (ES)
č. 1162/2009, v platném znění.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví konkrétní
požadavky na dovoz živočišných produktů z třetích
zemí.“.

59. V § 38 odst. 1 se slova „platí ustanovení
§ 32, 33, 35 a 36 přiměřeně“ nahrazují slovy „se
použije obdobně § 32, 33, 35 a 36“.

60. V § 38 se odstavce 2 až 4 zrušují a zároveň
se zrušuje označení odstavce 1.

61. V § 42 odst. 7 se doplňuje věta „Krajská
veterinární správa neprovede registraci, jestliže žada-
tel nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem
a prováděcími právními předpisy vydanými k provo-
zování útulku pro zvířata.“.

62. V § 42 odst. 8 se slova „a současně odevzdat
doklad o registraci“ zrušují.

63. V § 42 odst. 9 se věta druhá zrušuje.

64. V § 42 odst. 9 se za větu první vkládá věta
„Zjistí-li krajská veterinární správa závažné nebo
opětovné porušení povinnosti provozovatele útulku,
registraci zruší.“.

65. V § 42 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) Prováděcí právní předpis stanoví pod-
mínky pro provozování útulku, jeho uspořádání
a minimální velikost prostor pro zvířata.“.

66. V § 44 odst. 3 se slovo „Státní“ nahrazuje
slovem „Ústřední“.

67. V § 44 odst. 5 se slovo „schvaluje“ nahra-
zuje slovem „určuje“.

68. V § 45 odst. 1 písm. c) se za slova „obranu
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státu24a)“ vkládají slova „nebo v objektech jím zříze-
ných organizačních složek státu nebo příspěvkových
organizací“ a slova „v zařízeních, která spravuje
v souvislosti s plněním svých úkolů“ se nahrazují
slovy „v objektech Ministerstva vnitra nebo jím zří-
zených organizačních složek státu nebo útvarů Poli-
cie České republiky“.

69. V § 45 odstavce 2 a 3 znějí:

„(2) Veterinární lékaři Ministerstva obrany
nebo ozbrojených sil České republiky, kteří byli po-
věřeni touto činností,

a) vystavují a vyplňují pasy psů používaných
k plnění úkolů Ministerstva obrany a ozbroje-
ných sil České republiky, pokud jde o psy pře-
mísťované mezi členskými státy k neobchodním
účelům, a odebírají jim vzorky k provedení sé-
rologického testu prokazujícího titr protilátek
proti vzteklině,

b) provádějí kontroly psů používaných k plnění
úkolů Ministerstva obrany a ozbrojených sil
České republiky při vstupu těchto psů ze třetích
zemí v místech vstupu podle čl. 10 odst. 2 před-
pisu Evropské unie o veterinárních podmínkách
pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém
chovu48) určených Ministerstvem obrany,

c) vydávají zdravotní potvrzení pro zvířata cho-
vaná v objektech důležitých pro obranu státu
nebo v objektech Ministerstvem obrany zříze-
ných organizačních složek státu nebo příspěv-
kových organizací.

(3) Veterinární lékaři Ministerstva vnitra, po-
případě jím zřízených organizačních složek státu
nebo útvarů Policie České republiky, kteří byli po-
věřeni touto činností, vystavují a vyplňují pasy psů
používaných k plnění úkolů Ministerstva vnitra, po-
kud jde o psy přemísťované mezi členskými státy
k neobchodním účelům, a odebírají jim vzorky
k provedení sérologického testu prokazujícího titr
protilátek proti vzteklině.“.

70. V § 48 odst. 1 písm. e) se slovo „schválení“
nahrazuje slovem „určení“ a slovo „schvaluje“ se na-
hrazuje slovem „určuje“.

71. V § 48 odst. 1 písm. i) se slova „prověřuje,
zda pohraniční veterinární stanice splňuje požadavky
na umístění, materiální a personální vybavení stano-
viště veterinární hraniční kontroly, pozastavuje její
činnost, zejména vyžaduje-li to ochrana zdraví lidí

a zvířat“ nahrazují slovy „určuje pohraniční veteri-
nární stanici podle čl. 59 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2017/625 a za podmínek uvede-
ných v čl. 62 a 63 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625 určení pohraniční veterinární
stanice ruší nebo pozastavuje“.

72. V § 48 odst. 1 písm. i) se slova „nebyly do-
sud“ nahrazují slovem „nejsou“, slova „na úrovni“
se nahrazují slovem „předpisy“ a slova „nebo její
části“ se zrušují.

73. V § 48 odst. 1 písm. j) úvodní části ustano-
vení se za slovo „povolených,“ vkládá slovo „urče-
ných,“.

74. V § 48 odst. 1 písm. j) bodě 1 se číslo „5“
nahrazuje číslem „3“.

75. V § 48 odst. 1 písm. j) se za bod 7 vkládá
nový bod 8, který zní:

„8. referenčních laboratoří,“.

Dosavadní bod 8 se označuje jako bod 9.

76. V § 48 odst. 1 písm. j) závěrečné části usta-
novení se text „1 až 8“ nahrazuje textem „1 až 9“.

77. V § 48 odst. 1 písm. n) se slova „organizuje
odbornou průpravu veterinárních asistentů,“ zrušují.

78. V § 48 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

„u) vede a aktualizuje evidenci trvale označených
psů a jejich chovatelů podle § 4 odst. 7“.

79. V § 48a se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Informace nezbytné k ochraně zdraví lidí
a zvířat zveřejněné podle odstavců 1 a 2 mohou být
veřejnosti poskytnuty také prostřednictvím letáků
nebo plakátů umístěných na dobře viditelných mís-
tech. Vlastník, nájemce, pachtýř nebo provozovatel
tohoto místa je povinen zveřejnění informace podle
věty první umožnit.“.

80. V § 49 odst. 1 písm. b) se za slova „nebez-
pečných nákaz,“ vkládají slova „uznává a odnímá
status hospodářství se zanedbatelným nebo kontro-
lovaným rizikem klasické klusavky za podmínek sta-
novených předpisem Evropské unie34),“.

81. V § 49 odst. 1 písm. n) se slova „provádění
některých úkonů v rámci prohlídky masa drůbe- že
a zajícovců vlastními zaměstnanci“ nahrazují slovy
„tomu, aby zaměstnanci těchto provozovatelů asis-
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tovali úřednímu veterinárnímu lékaři při provádění
úkolů souvisejících s úředními kontrolami, a provo-
zovatelům jatek jiných druhů zvířat povolení k tomu,
aby zaměstnanci těchto provozovatelů prováděli od-
běr vzorků nebo testování související s úředními
kontrolami,“ a text „§ 22 odst. 1 písm. b) bodě 3“
se nahrazuje textem „§ 22 odst. 1 písm. b) bodě 2“.

82. V § 49 odst. 1 písm. o) se slova „v místě
jejich původu, v průběhu jejich přepravy nebo při
jejich příchodu na místo určení,“ zrušují.

83. § 49a včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 72 až 74 zní:

„§ 49a

Správní pomoc a spolupráce

(1) Státní veterinární správa při plnění úkolů
v systému správní pomoci a spolupráce postupuje
podle předpisu Evropské unie o úředních kontro-
lách72).

(2) Ústřední veterinární správa je styčným mís-
tem v systému správní pomoci a spolupráce v oblasti
péče o zdraví zvířat a jeho ochrany a plní úkoly
tohoto místa stanovené předpisem Evropské unie
o úředních kontrolách73).

(3) Při úředních kontrolách prováděných orgá-
ny veterinární správy v rámci pomoci na vyžádání
v souladu s předpisem Evropské unie o úředních
kontrolách74) mohou být za podmínek tímto před-
pisem stanovených přítomni pracovníci dožadujících
orgánů jiných členských států.

72) Čl. 102 až 107 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625.

73) Čl. 103 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625.

74) Čl. 104 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625.“.

84. V § 50 odst. 1 se slova „podle vyjádření
příslušné krajské veterinární správy“ zrušují.

85. § 51a včetně nadpisu zní:

„§ 51a

Národní referenční laboratoře

(1) Ministerstvo určuje národní referenční labo-
ratoře podle čl. 100 odst. 1 nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (EU) 2017/625 za účelem prohlubo-

vání, koordinace a sjednocování laboratorní a dia-
gnostické činnosti. Ministerstvo určí státní veteri-
nární ústav, popřípadě jiné zařízení jako národní re-
ferenční laboratoř, jestliže je tento ústav nebo zaří-
zení oprávněn k provádění příslušného druhu
vyšetření a splňuje podmínky stanovené v čl. 100
odst. 2 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625. Určení národní referenční laboratoře
může ministerstvo odejmout, jestliže činnost není
vykonávána řádně, anebo odpadl důvod pro její
určení.

(2) Národní referenční laboratoř plní povin-
nosti a úkoly stanovené v čl. 101 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.

(3) Národní referenční laboratoř vypracuje za
každý kalendářní rok zprávu o své činnosti a předloží
ji ministerstvu a Ústřední veterinární správě jednou
ročně, vždy v termínu do 31. března za období před-
cházejícího kalendářního roku. Zpráva o činnosti ná-
rodní referenční laboratoře se skládá z odborné
a ekonomické části.“.

86. Za § 51a se vkládá nový § 51b, který včetně
nadpisu zní:

„§ 51b

Referenční laboratoře

(1) Ústřední veterinární správa určuje refe-
renční laboratoře v oblasti veterinární péče, a to
pro činnosti, pro které ministerstvo neurčuje národní
referenční laboratoře podle čl. 100 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.
Ústřední veterinární správa určí státní veterinární
ústav, popřípadě jiné zařízení oprávněné k provádění
určitého druhu vyšetření, jako referenční laboratoř,
jestliže má pro tuto činnost odpovídající prostorové,
materiální, technické a personální vybavení a uplat-
ňuje ve své činnosti aktuální poznatky a metody a je
zapojen do informačního systému Státní veterinární
správy. Určení referenční laboratoře může Ústřední
veterinární správa odejmout, jestliže činnost není vy-
konávána řádně, anebo odpadl důvod pro její určení.

(2) Referenční laboratoře v oboru své působ-
nosti zejména

a) koordinují používaní diagnostických metod
a standardů, optimalizují a aktualizují tyto me-
tody a standardy v závislosti na vývoji vědy
a techniky,
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b) zpracovávají používané nebo nově zaváděné
postupy do formy standardních operačních po-
stupů, zajišťují jejich akreditaci a kontrolují je-
jich používání při provádění laboratorních vy-
šetření pro potřeby státního veterinárního do-
zoru,

c) poskytují laboratořím podle § 50 odst. 1 a 3 zá-
kona odbornou a technickou pomoc a odborné
informace, kontrolují jejich odbornou úroveň
a pomáhají jim při zajišťování standardů a dia-
gnostických činidel,

d) pravidelně organizují srovnávací testy pro jed-
notlivá vyšetření a diagnostické metody a zú-
častňují se mezinárodních srovnávacích testů
organizovaných příslušnými referenčními labo-
ratořemi Evropské unie, popřípadě dalšími in-
stitucemi,

e) potvrzují pozitivní výsledky vyšetření provádě-
ných v laboratořích podle § 50 odst. 1 a 3 zá-
kona a poskytují jim odbornou pomoc při iden-
tifikaci příslušné nákazy; v případě sporných
výsledků vydávají pro potřeby státního veteri-
nárního dozoru tzv. referenční výsledek,

f) identifikují a uchovávají izoláty původců pří-
slušné nákazy, pocházejících z potvrzených pří-
padů této nákazy,

g) spolupracují s příslušnými referenčními labora-
tořemi Evropské unie, včetně spolupráce při
školení odborných pracovníků,

h) zpracovávají a předávají laboratořím podle § 50
odst. 1 a 3 zákona odborné informace získané
od příslušných referenčních laboratoří Evrop-
ské unie, popřípadě i z jiných zdrojů,

i) poskytují orgánům vykonávajícím státní veteri-
nární dozor odbornou pomoc.

(3) Referenční laboratoř vypracuje za každý
kalendářní rok zprávu o své činnosti a předloží ji
Ústřední veterinární správě jednou ročně, vždy v ter-
mínu do 31. března za období předcházejícího ka-
lendářního roku. Zpráva referenční laboratoře se
skládá z odborné a ekonomické části.“.

87. V § 52 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „předpisy Evropské unie40)“ nahrazují slovy
„nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625“.

Poznámka pod čarou č. 40 se zrušuje.

88. V § 52 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:

„c) postupují podle čl. 137 odst. 2 a 3 a čl. 138
odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625,“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

89. V § 52 odst. 1 písm. d) se slovo „zvířat“
nahrazuje slovem „živočichů“.

90. V § 52 odst. 2 se slova „ , pohraniční ve-
terinární kontrola a veterinární kontrola při pří-
chodu na místo určení“ nahrazují slovy „a pohra-
niční veterinární kontrola“.

91. V § 52 odst. 3 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ ; tyto subjekty se považují za úřední
laboratoře určené podle čl. 37 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.

92. V § 52 odst. 4 se slova „předpisů Evropské
unie41)“ nahrazují slovy „čl. 34 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/625“.

Poznámka pod čarou č. 41 se zrušuje.

93. V § 53 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „a Ministerstva vnitra, popřípadě jimi zříze-
ných organizačních složek státu“ nahrazují slovy
„nebo ozbrojených sil České republiky a veterinární
lékaři Ministerstva vnitra, popřípadě jím zřízených
organizačních složek státu nebo útvarů Policie České
republiky,“.

94. Poznámka pod čarou č. 47 zní:

„47) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 178/2002, v platném znění, nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (ES) č. 852/2004, v platném znění, na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004,
v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování
informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES)
č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS,
směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/
/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/
/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení
Komise (ES) č. 608/2004 a nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2017/625.“.

95. V § 53 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:

„d) zajistit živočišné produkty na přiměřenou dobu
úřední veterinární závěrou, jestliže nejsou do-

Sbírka zákonů č. 368 / 2019Strana 3750 Částka 153



drženy podmínky a požadavky stanovené tímto
zákonem, zvláštními právními předpisy26) nebo
předpisy Evropské unie47) na živočišné pro-
dukty a zacházení s nimi, nebo při podezření,
že živočišné produkty nejsou zdravotně nezá-
vadné; úřední veterinární závěrou se rozumí za-
jištění živočišných produktů v dopravních pro-
středcích, kontejnerech nebo obalech plombou,
pečetí, známkou nebo jiným zajišťovacím pro-
středkem tak, aby nebylo možno živočišné pro-
dukty vyjmout nebo do nich živočišné pro-
dukty vložit, aniž dojde k narušení této závěry;
porušit úřední veterinární závěru lze jen se sou-
hlasem krajské veterinární správy,“.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písme-
na e) a f).

96. V § 53 se na konci odstavce 2 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) opatření uložené podle odstavce 1 písm. d), po-
kud byl závadný stav odstraněn, nebo pokud
kontrolovaná osoba prokáže, že živočišné pro-
dukty jsou zdravotně nezávadné.“.

97. V § 53 odst. 3 písmeno b) zní:

„b) pořizovat záznam o opatřeních podle od-
stavce 1 písm. a) až d).“.

98. V § 53 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Při kontrole prodeje na dálku postupuje veterinární
inspektor podle čl. 36 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2017/625.“.

99. V § 53 se za odstavec 4 vkládá nový odsta-
vec 5, který včetně poznámky pod čarou č. 75 zní:

„(5) Využije-li kontrolovaná osoba práva na
druhé odborné stanovisko podle předpisu Evropské
unie o úředních kontrolách75), postupuje veterinární
inspektor při odběru kontrolního vzorku podle
čl. 35 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625.

75) Čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625.“.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako od-
stavce 6 až 11.

100. V § 53 se na konci odstavce 8 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„d) postup při odběru vzorků, není-li stanoven na-

řízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625.“.

101. V § 53 odst. 10 se slova „odstavci 8“ na-
hrazují slovy „odstavci 9“.

102. V § 54 odst. 1 písmena a) až c) znějí:

„a) nařízení veterinárního vyšetření, očkování zví-
řat nebo zajištění odběru vzorků,

b) vymezení ohniska nákazy, ochranných pásem,
pásem dozoru a zamořené oblasti, výstražné
označení, popřípadě i střežení ohniska nákazy,
vybudování zábran k omezení nebo zabránění
volnému pohybu volně žijících živočichů,

c) nařízení izolace nebo karantény, popřípadě po-
rážky nebo usmrcení zvířat, nařízení lovu nebo
odchytu volně žijících živočichů nebo sběru ka-
dáverů volně žijících živočichů,“.

103. V § 54 odst. 1 písm. d) se za slovo „zákaz“
vkládá slovo „chovu,“.

104. V § 54 odst. 1 písmena e) až g) znějí:

„e) omezení nebo zákaz pastvy, používání krmiva,
steliva nebo zdroje vody,

f) omezení nebo zákaz konání svodů zvířat, veřej-
ných vystoupení zvířat, lovu nebo odchytu
volně žijících živočichů nebo lovu ryb,

g) omezení nebo zákaz prodeje nebo dodávání
zvířat a živočišných produktů podle § 27a nebo
těl ulovené volně žijící zvěře podle § 27b,“.

105. V § 54 odst. 1 písm. h) se slova „nebo
krmivy“ nahrazují slovy „ , krmivy nebo stelivy“
a slova „nebo krmiv“ se nahrazují slovy „ , krmiv
nebo steliv“.

106. V § 54 odst. 1 písm. i) se slova „nebo
krmiv“ nahrazují slovy „ , krmiv nebo steliv“.

107. V § 54 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:

„s) omezení nebo zákaz sklizně, nařízení změny
agrotechnických postupů.“.

108. Za § 55 se vkládá nový § 55a, který zní:

„§ 55a

(1) Kraj se podílí na svém území, které zasahuje
do ochranného pásma, pásma dozoru, popřípadě
dalšího pásma s omezením na zabezpečování mimo-
řádných veterinárních opatření nařízených Státní ve-
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terinární správou, a to způsobem a v rozsahu stano-
venými těmito opatřeními.

(2) Pro náhradu nákladů a ztrát vzniklých kraji
v souvislosti se zabezpečováním mimořádných vete-
rinárních opatření platí obdobně § 67 odst. 2, § 68
odst. 1 a § 70 odst. 1 a 2.“.

109. V § 56 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které
zní:

„c) tím, kdo bude stavbu nebo zařízení používat
pro chov druhu zvířete vyžadujícího zvláštní
péči podle zvláštního právního předpisu6).“.

110. V § 56 odst. 3 se za slova „obranu státu“
vkládají slova „nebo v objektech Ministerstvem ob-
rany zřízených organizačních složek státu nebo pří-
spěvkových organizací“.

111. V § 56 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Závazné posudky na stavby nebo zařízení,
které podléhají státnímu veterinárnímu dozoru a jsou
v objektech Ministerstva vnitra nebo jím zřízených
organizačních složek státu nebo v objektech útvarů
Policie České republiky, vydávají orgány pověřené
ministrem vnitra.“.

112. § 56a včetně nadpisu zní:

„§ 56a

Veterinární osvědčení a úřední potvrzení

(1) Veterinární osvědčení vystavuje úřední ve-
terinární lékař v případech a za podmínek uvedených
v čl. 87 a 88 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625.

(2) Veterinární osvědčení musí splňovat poža-
davky uvedené v čl. 89 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2017/625.

(3) Veterinární osvědčení v případě dovozu
a vývozu musí být

a) na každé straně podepsáno úředním veterinár-
ním lékařem, který je vystavuje, a orazítkováno,

b) vyhotoveno

1. v případě dovozu v úředním jazyce člen-
ského státu určení a toho členského státu,
v němž se provádí pohraniční veterinární
kontrola, anebo provázeno ověřeným pře-
kladem do tohoto jazyka, nebo

2. v případě vývozu v českém jazyce a jazyce,

který požaduje třetí země určení, popřípadě
tranzitní stát,

c) opatřeno vlastním identifikačním číslem a musí
sestávat

1. z jediného listu papíru,

2. ze dvou nebo více stran, které jsou součástí
jediného, celistvého a nedělitelného listu pa-
píru, nebo

3. z několika po sobě jdoucích stran očíslova-
ných tak, aby bylo zřejmé, o kterou stranu
z tohoto počtu stran se jedná; identifikační
číslo musí být uvedeno na každé straně,

d) vydáno dříve, než zvířata nebo živočišné pro-
dukty opustí místo veterinární kontroly, a musí
provázet v originální verzi zvířata nebo živo-
čišné produkty

1. při jejich vstupu na území členských států
v případě dovozu, nebo

2. na území třetí země určení v případě vývozu.

(4) Při vydávání úředního potvrzení se postu-
puje podle čl. 91 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625.“.

113. V § 59 odst. 2 písm. b) bodě 2 se text
„č. 6“ nahrazuje textem „č. 1“.

114. V § 59 odst. 5 se za větu první vkládají
věty „Státní veterinární dozor může vykonávat
i úřední veterinární lékař, který atestaci I. stupně ne-
získal, nejdéle však po dobu 3 let ode dne, kdy začal
vykonávat činnost úředního veterinárního lékaře.
Pokud takovou atestaci v této době nezíská, není
k výkonu státního veterinárního dozoru nadále od-
borně způsobilý.“.

115. V § 59 se doplňují odstavce 8 a 9, které
znějí:

„(8) Vysoká škola uskutečňující akreditovaný
studijní program v oblasti veterinárního lékařství
nebo veterinární hygieny organizuje studium pro ve-
terinární lékaře působící v klinickém veterinárním
lékařství, které probíhá ve dvou částech:

a) praktické (klinické vzdělávání I. stupně, k zís-
kání označení praktický veterinární lékař pro
choroby příslušné skupiny druhů zvířat),

b) specializované (klinické vzdělávání II. stupně,
k získání označení veterinární lékař specialista
pro choroby příslušné skupiny druhů zvířat).
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(9) Podrobnosti stanoví ministerstvo provádě-
cím právním předpisem.“.

116. V § 59a se odstavec 4 zrušuje.

117. V § 64c odstavec 3 zní:

„(3) Prohlížitelem včelstev může být fyzická
osoba, která absolvovala specializované školení se
zaměřením na prohlídku včelstev s rozebráním vče-
lího díla a získala tak osvědčení o způsobilosti k této
činnosti. Školení zajišťuje vysoká škola uskutečňující
akreditovaný studijní program v oblasti veterinár-
ního lékařství a hygieny, která také prohlížitelům
včelstev vydává osvědčení, vede seznam těchto osob
a předává jej Ústřední veterinární správě; Ústřední
veterinární správa seznam těchto osob zveřejňuje
na internetových stránkách Státní veterinární správy.
Zjistí-li krajská veterinární správa při výkonu stát-
ního veterinárního dozoru, že prohlížitel včelstev
porušil povinnosti stanovené tímto zákonem, osvěd-
čení tomuto prohlížiteli včelstev pozastaví, případně
odejme. Před opětovným zahájením činnosti je pro-
hlížitel včelstev, jemuž bylo osvědčení pozastaveno,
povinen podrobit se zkoušce k ověření znalostí pro-
hlížitele včelstev. Vysoká škola uvedená ve větě
druhé vydává prohlížitelům včelstev také průkaz
prohlížitele včelstev; v případě odnětí osvědčení kraj-
ská veterinární správa těmto osobám odejme i průkaz
prohlížitele včelstev.“.

118. V § 64c odst. 4 písm. b) se za slovo
„osvědčení“ vkládají slova „a průkazu prohlížitele
včelstev“.

119. V § 64c se na konci odstavce 4 tečka na-
hrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:

„c) vzor průkazu prohlížitele včelstev.“.

120. § 65 zní:

„§ 65

Ústav v oblasti veterinárních přípravků a veteri-
nárních technických prostředků

a) vykonává státní veterinární dozor nad uvádě-
ním do oběhu a používáním veterinárních pří-
pravků a veterinárních technických prostředků;
za tímto účelem vyhodnocuje jejich vhodnost
pro veterinární použití, přičemž posuzuje

1. jakost a účinnost veterinárních přípravků a je-
jich bezpečnost pro zvířata, veřejné zdraví
a životní prostředí,

2. bezpečnost veterinárních technických pro-
středků pro zvířata, veřejné zdraví a životní
prostředí, jejich vlastnosti a způsobilost do-
sáhnout účelu, ke kterému jsou veterinární
technické prostředky určeny,

b) rozhoduje o schválení veterinárního přípravku
a o prodloužení doby platnosti rozhodnutí
o schválení veterinárního přípravku, o schválení
změn oproti dokumentaci předložené v rámci
řízení o schválení veterinárního přípravku, o po-
zastavení platnosti rozhodnutí o schválení vete-
rinárního přípravku a o zrušení schválení vete-
rinárního přípravku; v rámci řízení o schválení
veterinárního přípravku posuzuje navrhované
označení veterinárního přípravku z toho hledis-
ka, zda nemůže vést k jeho nesprávnému použí-
vání, které by mohlo mít za následek nebezpečí
pro veřejné zdraví, zdraví zvířat nebo životní
prostředí,

c) rozhoduje o zápisu veterinárního technického
prostředku do Seznamu veterinárních technic-
kých prostředků a o prodloužení doby platnosti
rozhodnutí o zápisu, o schválení změn oproti
údajům předloženým v rámci řízení o zápisu,
o pozastavení platnosti zápisu a o výmazu ve-
terinárního technického prostředku ze Seznamu
veterinárních technických prostředků; v rámci
řízení o zápisu veterinárního technického pro-
středku do Seznamu veterinárních technických
prostředků posuzuje navrhované označení vete-
rinárního technického prostředku z toho hledis-
ka, zda nemůže vést k jeho nesprávnému použí-
vání, které by mohlo mít za následek nebezpečí
pro veřejné zdraví, zdraví zvířat nebo životní
prostředí,

d) vede a aktualizuje Seznam schválených veteri-
nárních přípravků a Seznam veterinárních tech-
nických prostředků,

e) na základě žádosti výrobce osvědčuje, že vý-
robce splňuje při výrobě veterinárních pří-
pravků požadavky správné výrobní praxe,

f) odebírá vzorky veterinárních přípravků k labo-
ratornímu vyšetření,

g) může rozhodnout v případě výskytu nežádou-
cího účinku veterinárního přípravku, nežádoucí
příhody veterinárního technického prostředku
nebo závady v jakosti veterinárního přípravku
nebo veterinárního technického prostředku
o jeho
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1. stažení z oběhu,

2. zneškodnění,

3. pozastavení používání a uvádění do oběhu,
nebo

4. uvádění do oběhu za podmínek, které sta-
noví,

h) posuzuje ve sporných případech, zda jde o ve-
terinární přípravek, veterinární technický pro-
středek nebo o jiný výrobek.“.

121. Za § 65 se vkládají nové § 65a až 65d, které
včetně poznámek pod čarou č. 76 až 78 znějí:

„§ 65a

(1) Žádost o schválení veterinárního přípravku
podává Ústavu fyzická nebo právnická osoba usa-
zená v některém z členských států nebo v některém
ze smluvních států Dohody o Evropském hospodář-
ském prostoru (dále jen „příslušný stát“), která za
účelem jeho uvedení do oběhu v České republice
hodlá vyrábět, distribuovat z jiného členského státu
nebo dovážet ze třetí země veterinární přípravek
(dále jen „žadatel o schválení“). Žádost se podává
samostatně pro veterinární přípravek určitého slo-
žení a zamýšleného způsobu a rozsahu použití.

(2) V řízení o schválení veterinárního přípravku
Ústav posoudí úplnost žádosti o schválení a nejpoz-
ději do 30 dnů od zahájení řízení sdělí výsledek to-
hoto posouzení žadateli o schválení.

(3) Je-li žádost o schválení veterinárního pří-
pravku úplná, Ústav o ní rozhodne ve lhůtě 90 dnů
ode dne, kdy bylo sděleno žadateli o schválení, že
jeho žádost byla shledána úplnou.

(4) Žádost o schválení veterinárního přípravku
kromě obecných náležitostí stanovených správním
řádem obsahuje

a) identifikační údaje výrobce, popřípadě výrobců,
včetně uvedení všech míst výroby a států, ve
kterých byl veterinární přípravek uveden do
oběhu,

b) obchodní název veterinárního přípravku,

c) podrobný popis obalů včetně popisu obalového
materiálu a všech velikostí balení,

d) popis vzhledu veterinárního přípravku,

e) údaje o kvalitativním a kvantitativním složení
veterinárního přípravku včetně pomocných lá-

tek; jednotlivé složky se uvádějí v sestupném
pořadí podle hmotnosti v době výroby,

f) účel a způsob použití veterinárního přípravku,
včetně údajů o cílových druzích zvířat, pro
které je veterinární přípravek určen,

g) údaj o době použitelnosti a způsobu uchová-
vání veterinárního přípravku,

h) údaje důležité pro správné a bezpečné použí-
vání veterinárního přípravku a

i) způsob nakládání s nepoužitým veterinárním
přípravkem.

(5) Žadatel o schválení k žádosti podle od-
stavce 4 přiloží
a) bezpečnostní list sestavený v souladu s předpi-

sem Evropské unie76) v případě, že se na pří-
pravek vzhledem k jeho charakteru vztahuje
povinnost dodavatele poskytnout příjemci bez-
pečnostní list77),

b) návrh textů na všechny obaly, popřípadě na pří-
balovou informaci, je-li součástí balení,

c) vzorek veterinárního přípravku, včetně analy-
tického certifikátu; za analytický certifikát se
považuje dokument obsahující výsledky výrob-
cem stanovené zkoušky nebo zkoušek fyzikál-
ních, chemických a mikrobiologických vlast-
ností přípravku,

d) prohlášení o tom, že výrobce vyrábí veterinární
přípravek v souladu s požadavky správné vý-
robní praxe stanovené prováděcím právním
předpisem, případně jiných standardů kvality,
které zajistí, že vyráběný veterinární přípravek
bude odpovídat podmínkám, za kterých má být
schválen, a že výrobce plní požadavky jiných
právních předpisů, které jsou pro jeho výrobu
závazné,

e) prohlášení o bezpečnosti veterinárního pří-
pravku, včetně jeho bezpečnosti vztahující se
k původcům transmisivních spongiformních
encefalopatií34),

f) prohlášení o schopnosti veterinárního pří-
pravku dosáhnout popisovaného účelu a

g) na vyžádání Ústavem další doklady potřebné
k prokázání jakosti, účinnosti a bezpečnosti ve-
terinárního přípravku pro zvířata, veřejné
zdraví a životní prostředí.

(6) Žadatel o schválení v případě, že se jedná
o veterinární přípravek, který ještě nebyl uveden
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do oběhu v příslušném státě, kromě údajů a doku-
mentace uvedených v odstavcích 4 a 5 předloží

a) dokumenty charakterizující jakost veterinár-
ního přípravku, včetně vstupních surovin, po-
mocí popisu smyslových, chemických, fyzikál-
ních, mikrobiologických a popřípadě dalších
znaků, kontrolní kritéria jakosti veterinárního
přípravku, popis kontrolních metod a výsledky
hodnocení,

b) dokumenty dokládající stabilitu veterinárního
přípravku a dobu použitelnosti přípravku za
dodržení podmínek uvedených v žádosti,

c) dokumenty popisující způsob výroby a kon-
troly veterinárního přípravku,

d) údaje, na základě kterých bylo vystaveno pro-
hlášení o bezpečnosti veterinárního přípravku
za navrhovaného způsobu použití a o jeho
schopnosti dosáhnout popisovaného účelu,

e) dokumenty dokládající splnění požadavků na
sterilitu veterinárního přípravku, pokud to cha-
rakter přípravku vyžaduje, a

f) potvrzení příslušného úřadu, že výrobce je
oprávněn v příslušném státě vyrábět předmětný
veterinární přípravek s identifikací příslušného
právního předpisu a s uvedením informace, zda
výroba veterinárního přípravku podléhá pravi-
delnému dozoru podle právních předpisů.

(7) Žadatel o schválení v případě, že se jedná
o veterinární přípravek, který již byl uveden do
oběhu v příslušném státě, kromě údajů a dokumen-
tace uvedených v odstavcích 4 a 5 předloží

a) prohlášení o tom, že přípravek je vyráběn nebo
uváděn do oběhu v příslušném státě, a

b) informaci o úřadech či orgánech, do jejichž pů-
sobnosti náleží dozor nad dodržováním poža-
davků právních předpisů, podle kterých byl ve-
terinární přípravek v příslušném státě vyroben
nebo uveden do oběhu.

(8) Žádost a další dokumentace předkládané
Ústavu musí být předloženy v českém nebo anglic-
kém jazyce. Návrhy textů na označení veterinárního
přípravku musí být vždy Ústavu poskytnuty v elek-
tronické podobě.

(9) Ústav nevydá rozhodnutí o schválení vete-
rinárního přípravku, pozastaví platnost rozhodnutí
o schválení veterinárního přípravku nebo zruší jeho
schválení, prokáže-li se, že veterinární přípravek je

neúčinný, není bezpečný, neodpovídá dokumentaci
předložené v rámci řízení o schválení veterinárního
přípravku, podmínky jeho výroby nejsou způsobilé
zajistit soustavný soulad s podmínkami, za kterých
veterinární přípravek má být nebo byl schválen,
nebo pokud, s ohledem na složení veterinárního pří-
pravku anebo jeho zamýšlené použití, jde o výrobek,
který má být uváděn do oběhu podle jiného práv-
ního předpisu. Ústav dále nevydá rozhodnutí
o schválení veterinárního přípravku, pozastaví plat-
nost rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku
nebo zruší jeho schválení, prokáže-li se, že veteri-
nární přípravek určený pro potravinová zvířata ob-
sahuje látky, které nejsou pro tato zvířata povo-
lené78), obsahuje návykovou látku nebo obsahuje
škodlivé příměsi, včetně patogenních mikroorga-
nismů.

(10) Rozhodnutí o schválení veterinárního pří-
pravku platí 5 let ode dne nabytí jeho právní moci.
Doba platnosti rozhodnutí může být opakovaně
prodloužena o dalších 5 let na základě žádosti drži-
tele rozhodnutí podané nejpozději 30 dnů před uply-
nutím doby platnosti vydaného rozhodnutí.

(11) V rámci řízení o schválení veterinárního
přípravku se neposuzují práva k ochraně průmyslo-
vého vlastnictví a obchodního tajemství a skutečnost,
že rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku
bylo vydáno nebo změněno, není porušením těchto
práv Ústavem.

(12) Rozhodnutí o schválení veterinárního pří-
pravku zaniká smrtí držitele rozhodnutí o schválení
veterinárního přípravku, jde-li o osobu fyzickou,
nebo zánikem držitele rozhodnutí o schválení vete-
rinárního přípravku, jde-li o osobu právnickou, v pří-
padě, že zanikla bez právního nástupce.

(13) Rozhodnutí o schválení veterinárního pří-
pravku zaniká na žádost držitele tohoto rozhodnutí.
V žádosti o zrušení platnosti rozhodnutí o schválení
veterinárního přípravku kromě obecných náležitostí
podle správního řádu uvede, zda navrhuje postupné
stažení veterinárního přípravku z oběhu, návrh na
stanovení doby, po kterou bude postupné stažení
probíhat, a čísla šarží, kterých se postupné stažení
týká.

§ 65b

(1) Žádost o zápis veterinárního technického
prostředku do Seznamu veterinárních technických
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prostředků podává Ústavu fyzická nebo právnická
osoba usazená v příslušném státě, která za účelem
jeho uvedení do oběhu v České republice hodlá vy-
rábět, distribuovat z jiného členského státu nebo do-
vážet ze třetí země veterinární technický prostředek
(dále jen „žadatel o zápis“). Žádost o zápis veterinár-
ního technického prostředku se podává samostatně
pro veterinární technický prostředek určitého slo-
žení, vlastností, postupu výroby a zamýšleného způ-
sobu a rozsahu použití.

(2) V řízení o zápisu veterinárního technického
prostředku do Seznamu veterinárních technických
prostředků Ústav posoudí úplnost žádosti o zápis
a nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení sdělí vý-
sledek tohoto posouzení žadateli o zápis.

(3) Je-li žádost o zápis veterinárního technic-
kého prostředku do Seznamu veterinárních technic-
kých prostředků úplná, Ústav o ní rozhodne ve lhůtě
30 dnů ode dne, kdy bylo sděleno žadateli o zápis, že
jeho žádost byla shledána úplnou. Ve zvlášť složi-
tých případech Ústav rozhodne nejdéle do 90 dnů
ode dne, kdy bylo sděleno žadateli o zápis, že jeho
žádost byla shledána úplnou.

(4) Žádost o zápis veterinárního technického
prostředku do Seznamu veterinárních technických
prostředků kromě obecných náležitostí stanovených
správním řádem obsahuje

a) identifikační údaje výrobce, popřípadě výrobců,
včetně uvedení všech míst výroby a států, ve
kterých byl veterinární technický prostředek
uveden do oběhu,

b) obchodní název veterinárního technického pro-
středku,

c) účel použití veterinárního technického pro-
středku, včetně údajů o cílových druzích zvířat,
pro které je veterinární technický prostředek
určen,

d) podrobný popis obalů včetně popisu obalového
materiálu a všech velikostí balení, pokud to cha-
rakter veterinárního technického prostředku
vyžaduje,

e) údaje o kvalitativním a kvantitativním složení
podle charakteru veterinárního technického
prostředku,

f) popis vzhledu veterinárního technického pro-
středku a popis způsobu jeho použití,

g) návrh na údaje uváděné na obalu a návod k pou-

žití, pokud návod není součástí údajů uvádě-
ných na obalu,

h) dobu použitelnosti a způsob uchovávání, pokud
to charakter veterinárního technického pro-
středku vyžaduje, a

i) způsob nakládání s nepoužitým veterinárním
technickým prostředkem, pokud to charakter
veterinárního technického prostředku vyžaduje.

(5) Žadatel o zápis k žádosti podle odstavce 4
přiloží

a) prohlášení o shodě veterinárního technického
prostředku s normami platnými v Evropské
unii, pokud je k dispozici,

b) prohlášení o bezpečnosti veterinárního technic-
kého prostředku, včetně jeho bezpečnosti vzta-
hující se k původcům transmisivních spongi-
formních encefalopatií34), pokud to charakter
veterinárního technického prostředku vyžaduje,

c) prohlášení o vhodnosti veterinárního technic-
kého prostředku pro veterinární použití a způ-
sobilosti dosáhnout popisovaného účelu,

d) dokumentaci klinického hodnocení nebo vě-
decké údaje publikované v odborné literatuře,
jež prokazují vhodnost veterinárního technic-
kého prostředku pro veterinární použití z hle-
diska bezpečnosti a účinnosti, a

e) na vyžádání Ústavem další doklady potřebné
k prokázání vhodnosti veterinárního technic-
kého prostředku pro veterinární použití, jeho
bezpečnosti pro zvířata a jeho způsobilosti do-
sáhnout popisovaného účelu.

(6) Žádost a další dokumentace předkládané
Ústavu musí být předloženy v českém nebo anglic-
kém jazyce. Návrhy textů na označení veterinárního
technického prostředku musí být vždy Ústavu po-
skytnuty v elektronické podobě.

(7) Ústav rozhodne o nepovolení zápisu veteri-
nárního technického prostředku do Seznamu veteri-
nárních technických prostředků, pozastaví platnost
zápisu nebo rozhodne o výmazu ze Seznamu veteri-
nárních technických prostředků, prokáže-li se, že ve-
terinární technický prostředek není vhodný pro ve-
terinární použití, neodpovídá údajům předloženým
v rámci řízení o zapsání do Seznamu veterinárních
technických prostředků, podmínky jeho výroby ne-
jsou způsobilé zajistit soustavný soulad s podmín-
kami, za kterých veterinární technický prostředek
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má být nebo byl zapsán do Seznamu veterinárních
technických prostředků, nebo pokud, s ohledem na
jeho složení anebo jeho zamýšlené použití, jde o vý-
robek, který má být uváděn do oběhu podle jiného
právního předpisu. Ústav dále rozhodne o nepovo-
lení zápisu veterinárního technického prostředku do
Seznamu veterinárních technických prostředků, po-
zastaví platnost zápisu nebo rozhodne o výmazu ze
Seznamu veterinárních technických prostředků, pro-
káže-li se, že veterinární technický prostředek
určený pro potravinová zvířata obsahuje látky, které
nejsou pro tato zvířata povolené78), nebo pokud ob-
sahuje škodlivé příměsi, včetně patogenních mi-
kroorganismů.

(8) Rozhodnutí o zápisu veterinárního technic-
kého prostředku do Seznamu veterinárních technic-
kých prostředků platí po dobu 5 let ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí. Doba platnosti rozhodnutí
může být opakovaně prodloužena o dalších 5 let na
základě žádosti držitele rozhodnutí podané nejpoz-
ději 30 dnů před uplynutím doby platnosti vydaného
rozhodnutí.

(9) V rámci řízení o zápisu veterinárního tech-
nického prostředku do Seznamu veterinárních tech-
nických prostředků se neposuzují práva k ochraně
průmyslového vlastnictví a obchodního tajemství
a skutečnost, že rozhodnutí o zápisu veterinárního
technického prostředku do Seznamu veterinárních
technických prostředků bylo vydáno nebo změněno,
není porušením těchto práv Ústavem.

(10) Rozhodnutí o zápisu veterinárního tech-
nického prostředku do Seznamu veterinárních tech-
nických prostředků zaniká smrtí držitele tohoto roz-
hodnutí, jde-li o osobu fyzickou, nebo zánikem
držitele tohoto rozhodnutí, jde-li o osobu právnic-
kou, v případě, že zanikla bez právního nástupce.

(11) Rozhodnutí o zápisu veterinárního tech-
nického prostředku do Seznamu veterinárních tech-
nických prostředků zaniká na žádost držitele tohoto
rozhodnutí. V žádosti o zrušení platnosti rozhod-
nutí o zápisu veterinárního technického prostředku
do Seznamu veterinárních technických prostřed-
ků kromě obecných náležitostí podle správního řádu
uvede, zda navrhuje postupné stažení veterinárního
technického prostředku z oběhu, návrh na stanovení
doby, po kterou bude postupné stažení probíhat,
a čísla šarží, kterých se postupné stažení týká.

§ 65c

Jde-li o veterinární přípravek nebo o veterinární
technický prostředek, který byl vyroben nebo uve-
den do oběhu v příslušném státě, Ústav žádosti podle
§ 65a nebo 65b vyhoví v případě, že veterinární pří-
pravek nebo veterinární technický prostředek odpo-
vídá právním předpisům, které jsou pro jeho výrobu
nebo uvedení do oběhu v příslušném státě závazné,
výrobním postupům a pravidlům, která jsou v pří-
slušném státě používaná a pro která existuje dosta-
tečně podrobná dokumentace, na jejímž základě je
možno provést dodatečná šetření, a tyto předpisy,
postupy a pravidla zaručují míru ochrany oprávně-
ného zájmu, která odpovídá míře této ochrany sta-
novené v České republice.

§ 65d

Ústav zveřejňuje na internetových stránkách
Ústavu pro státní kontrolu veterinárních bioprepa-
rátů a léčiv

a) schválení veterinárního přípravku, včetně změn,
jakož i pozastavení platnosti rozhodnutí
o schválení veterinárního přípravku a zrušení
jeho schválení,

b) zápis veterinárního technického prostředku do
Seznamu veterinárních technických prostředků,
včetně změn, jakož i pozastavení platnosti zá-
pisu a výmaz veterinárního technického pro-
středku ze Seznamu veterinárních technických
prostředků, a případy nežádoucích příhod týka-
jících se používaných veterinárních technických
prostředků.

76) Příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hod-
nocení, povolování a omezování chemických látek, o zří-
zení Evropské agentury pro chemické látky, o změně
směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS)
č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice
Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/
/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění.

77) Čl. 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1907/2006, v platném znění.

78) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/
/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy
Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakolo-
gicky účinných látek v potravinách živočišného původu,
kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kte-
rým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady
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2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 726/2004.“.

122. § 66 až 66b včetně poznámky pod čarou
č. 34a znějí:

„§ 66

(1) Uvádět do oběhu a používat při poskyto-
vání veterinární péče je možno pouze

a) schválené veterinární přípravky, u kterých ne-
byla překročena doba jejich použitelnosti,

b) veterinární technické prostředky zapsané do Se-
znamu veterinárních technických prostředků,
u kterých nebyla překročena doba jejich použi-
telnosti.

(2) Pro vědecké, výzkumné, pedagogické a kon-
trolní účely lze použít i veterinární přípravky, které
nebyly schváleny, a veterinární technické pro-
středky, které nejsou zapsány do Seznamu veterinár-
ních technických prostředků.

(3) Při poskytování veterinární péče lze použí-
vat i zdravotnické prostředky, které jsou vhodné pro
použití v rámci veterinární péče34a).

(4) Veterinární lékař může v případě ohrožení
života nebo zdraví zvířete použít při poskytování
veterinární péče i takový veterinární technický pro-
středek, který nesplňuje stanovené požadavky, a to
za předpokladu, že

a) je podrobně seznámen se zdravotním stavem
zvířete, u něhož byla stanovena přesná diagnóza
jeho onemocnění; to neplatí jen pro veterinární
technické prostředky, které jsou určeny pro sta-
novení nebo potvrzení diagnózy,

b) není možno použít jiný veterinární technický
prostředek, který odpovídá stanoveným poža-
davkům,

c) uvědomil Ústav o použití veterinárního technic-
kého prostředku, který nesplňuje stanovené po-
žadavky, a

d) písemně seznámil chovatele s možnými riziky
použití veterinárního technického prostředku,
který nesplňuje stanovené požadavky, a chovatel
dal k němu písemný souhlas.

§ 66a

(1) Držitel rozhodnutí o schválení veterinár-
ního přípravku je povinen

a) zajistit, aby vlastnosti schváleného veterinár-

ního přípravku odpovídaly dokumentaci před-
ložené v řízení o schválení veterinárního pří-
pravku, aby obal nebo příbalová informace k ve-
terinárnímu přípravku obsahovaly pokyny pro
zacházení s ním, a požádat Ústav o schválení
každé změny obsahu údajů a dokumentace
oproti jejímu stavu v okamžiku vydání rozhod-
nutí o schválení nebo schválení poslední změny,
a to před provedením změny,

b) zaznamenávat a vyhodnocovat případy hlášení
nežádoucích účinků schváleného veterinárního
přípravku, vést a uchovávat o nich záznamy
a poskytovat je Ústavu, a to spolu s podáním
žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí
o schválení veterinárního přípravku; za nežá-
doucí účinek veterinárního přípravku se pova-
žuje nezamýšlená a škodlivá odezva, která se
dostaví po jeho podání,

c) hlásit do 15 dnů ode dne, kdy se o tom dozvě-
děl, Ústavu výskyt závažného nežádoucího
účinku schváleného veterinárního přípravku
nebo závady v jeho jakosti a informovat Ústav
o provedených opatřeních; za závažný nežá-
doucí účinek veterinárního přípravku se pova-
žuje nežádoucí účinek, který má za následek
smrt, ohrožení života nebo trvalé či významné
poškození zdraví,

d) v případě výskytu nežádoucího účinku schvále-
ného veterinárního přípravku nebo závady
v jeho jakosti učinit opatření k nápravě a ome-
zení nepříznivého působení schváleného veteri-
nárního přípravku včetně jeho případného sta-
žení z oběhu,

e) v případě výskytu nežádoucího účinku schvále-
ného veterinárního přípravku nebo závady
v jeho jakosti zajistit na vlastní náklad jeho vy-
šetření, popřípadě klinické hodnocení,

f) zavádět potřebné změny, které umožňují vý-
robu, kontrolu jakosti a používání schváleného
veterinárního přípravku ve shodě s dostupnými
vědeckými poznatky,

g) poskytovat Ústavu na požádání informaci o ob-
jemu veterinárních přípravků uvedených do
oběhu a

h) poskytovat Ústavu na požádání vzorky schvá-
leného veterinárního přípravku.

(2) Osoba, která vyrábí veterinární přípravky,
je povinna

Sbírka zákonů č. 368 / 2019Strana 3758 Částka 153



a) vyrábět a kontrolovat veterinární přípravky
způsobem, který zajistí, že tyto přípravky jsou
vyráběny a uváděny do oběhu v jakosti odpo-
vídající jejich určenému použití a v souladu
s údaji a dokumentací předloženými Ústavu v ří-
zení o schválení veterinárního přípravku nebo
v řízení o změně v dokumentaci schváleného
veterinárního přípravku; záznamy o výrobě
a kontrole každé šarže vést a uchovávat 1 rok
po datu ukončení použitelnosti šarže, nejméně
však 5 let od uvolnění šarže do oběhu, a na po-
žádání tuto dokumentaci předložit Ústavu,

b) zavést k dosažení cílů uvedených v písmeni a)
odpovídající systém správné výrobní praxe
nebo systém řízení kvality nebo postup zalo-
žený na analýze nebezpečí a kritických kontrol-
ních bodech (HACCP); v případě, že osoba,
která vyrábí veterinární přípravky, zavede sy-
stém řízení kvality nebo postup založený na
analýze nebezpečí a kritických kontrolních bo-
dech, musí takový systém nebo postup obsaho-
vat prvky, které zajistí dosažení účinků předpo-
kládaných zavedením systému správné výrobní
praxe obdobně, a

c) není-li současně držitelem rozhodnutí o schvá-
lení veterinárního přípravku, informovat tohoto
držitele o všech významných skutečnostech,
které mohou mít vliv na jakost veterinárního
přípravku a na odpovědnost držitele stanove-
nou tímto zákonem, a poskytovat mu součin-
nost při plnění jeho povinností podle od-
stavce 1.

(3) Osoba, která uvádí schválené veterinární
přípravky do oběhu, anebo s nimi jinak zachází, je
povinna

a) uvádět veterinární přípravky do oběhu za pod-
mínek odpovídajících jejich schválení,

b) dodržovat pokyny k zacházení s veterinárním
přípravkem uvedené na jeho obalu nebo v pří-
balové informaci,

c) hlásit do 15 dnů ode dne, kdy se o tom dozvě-
děla, Ústavu a držiteli rozhodnutí o schválení
veterinárního přípravku výskyt závažného ne-
žádoucího účinku schváleného veterinárního
přípravku nebo závady v jeho jakosti a

d) po dobu 5 let vést a uchovávat záznamy o ná-
kupu a prodeji veterinárních přípravků, které
obsahují název veterinárního přípravku, datum

nákupu nebo prodeje, identifikaci dodavatele
a údaje o nakoupeném množství.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví

a) požadavky na jakost veterinárních přípravků,

b) požadavky správné výrobní praxe,

c) obsah hlášení nežádoucích účinků nebo závad
v jakosti veterinárních přípravků,

d) výčet změn podléhajících schválení, vyžadují-
cích odborné hodnocení,

e) obsah údajů uváděných na obalu nebo v příba-
lové informaci veterinárního přípravku.

§ 66b

(1) Držitel rozhodnutí o zápisu veterinárního
technického prostředku je povinen

a) zajistit, aby vlastnosti veterinárního technic-
kého prostředku zapsaného do Seznamu veteri-
nárních technických prostředků odpovídaly
údajům předloženým v řízení o zapsání veteri-
nárního technického prostředku, aby k veteri-
nárnímu technickému prostředku byly připo-
jeny pokyny pro zacházení s ním, které odpo-
vídají podmínkám rozhodnutí o zápisu veteri-
nárního technického prostředku a následných
změn, a požádat Ústav o schválení každé změny
obsahu údajů oproti stavu v okamžiku rozhod-
nutí o jeho zápisu nebo schválení poslední
změny, a to před provedením změny,

b) zaznamenávat a vyhodnocovat případy hlášení
nežádoucích příhod veterinárního technického
prostředku, vést a uchovávat o nich záznamy
a poskytovat je Ústavu, a to spolu s podáním
žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o zá-
pisu veterinárního technického prostředku do
Seznamu veterinárních technických prostředků;
za nežádoucí příhodu veterinárního technic-
kého prostředku se považuje jakékoliv selhání
nebo zhoršení charakteristik, popřípadě účin-
nosti veterinárního technického prostředku
nebo nepřesnost v označení veterinárního tech-
nického prostředku, nebo v návodu k jeho pou-
žití, které vedou nebo by mohly vést k nezamýš-
lené nebo škodlivé odezvě po jeho použití,

c) hlásit do 15 dnů ode dne, kdy se o tom dozvě-
děl, Ústavu výskyt závažné nežádoucí příhody
veterinárního technického prostředku nebo zá-
vady v jeho jakosti a informovat Ústav o pro-
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vedených opatřeních; za závažnou nežádoucí
příhodu se považuje úmrtí, ohrožení života
nebo trvalé či významné poškození zdraví zví-
řete nebo osoby, která veterinární technický
prostředek používá nebo provádí jejich údržbu
a servis, anebo vážné ohrožení jejich zdraví,

d) v případě výskytu nežádoucí příhody veterinár-
ního technického prostředku nebo závady v jeho
jakosti učinit opatření k nápravě a omezení ne-
příznivého působení veterinárního technického
prostředku, včetně jeho případného stažení
z oběhu,

e) v případě výskytu nežádoucí příhody veterinár-
ního technického prostředku nebo závady v jeho
jakosti zajistit na vlastní náklad jeho vyšetření,
popřípadě klinické hodnocení,

f) zavádět potřebné změny, které umožňují vý-
robu, kontrolu jakosti a používání zapsaného
veterinárního technického prostředku ve shodě
s dostupnými vědeckými poznatky,

g) poskytovat Ústavu na požádání informaci o ob-
jemu veterinárních technických prostředků uve-
dených do oběhu a

h) poskytovat Ústavu na požádání vzorky zapsa-
ného veterinárního prostředku.

(2) Osoba, která vyrábí veterinární technické
prostředky, je povinna je vyrábět a kontrolovat způ-
sobem, který zajistí, že jsou vyráběny a uváděny do
oběhu v jakosti odpovídající jejich určenému použití
a v souladu s údaji předloženými Ústavu v souvislosti
se zápisem veterinárního technického prostředku
nebo se změnou v jeho zápisu.

(3) Osoba, která uvádí zapsané veterinární
technické prostředky do oběhu, anebo s nimi jinak
zachází, je povinna

a) uvádět veterinární technické prostředky do
oběhu za podmínek odpovídajících jejich zápisu
do Seznamu veterinárních technických pro-
středků,

b) dodržovat pokyny k zacházení s veterinárním
technickým prostředkem,

c) hlásit do 15 dnů ode dne, kdy se o tom dozvě-
děla, Ústavu a držiteli rozhodnutí o zápisu ve-
terinárního technického prostředku výskyt zá-
važné nežádoucí příhody nebo závady v jakosti
veterinárního technického prostředku a

d) po dobu 5 let vést a uchovávat záznamy o ná-

kupu a prodeji veterinárních technických pro-
středků, které obsahují název veterinárního
technického prostředku, datum nákupu nebo
prodeje, identifikaci dodavatele a údaje o nakou-
peném množství.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví

a) požadavky na jakost veterinárních technických
prostředků,

b) obsah hlášení nežádoucích příhod nebo závad
v jakosti veterinárních technických prostředků,

c) obsah údajů uváděných na obalu nebo v návodu
k použití veterinárního technického prostředku.

34a) Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplat-
cích, ve znění pozdějších předpisů.“.

123. § 66c se zrušuje.

124. Za § 67 se vkládají nové § 67a a 67b, které
znějí:

„§ 67a

(1) Uživateli honitby se poskytne náhrada ná-
kladů a ztrát, které vznikly v důsledku provádění
mimořádných veterinárních opatření nařízených ke
zdolávání některé z nebezpečných nákaz a nemocí
přenosných ze zvířat na člověka, uvedených v příloze
č. 2 k tomuto zákonu, a k ochraně před jejich šíře-
ním, anebo při nálezu původce této nákazy nebo
nemoci, a to za podmínky, že tato neprodleně uplat-
ňovaná opatření zahrnují nejméně zajištění odběru
vzorků nebo sběr kadáverů volně žijících živočichů.

(2) Náhrada podle odstavce 1 zahrnuje náhradu
za

a) ulovenou nebo utracenou volně žijící zvěř,

b) očistu a dezinfekci

1. dopravního prostředku sloužícího k přepravě
uhynulých, ulovených nebo utracených
volně žijících živočichů,

2. místa nálezu kadáveru uhynulého volně žijí-
cího živočicha, nebo

3. zařízení pro uchovávání a odběr vzorků od
uhynulých, ulovených nebo utracených
volně žijících živočichů,

c) zřízení kafilerního boxu,
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d) dodržování opatření v ochranných pásmech,
pásmech dozoru a dalších pásmech s omezením.

(3) Náhrada podle odstavce 1 se neposkytne,
jestliže uživatel honitby nezajistil nařízený odběr
vzorků, neprovedl nařízený sběr kadáverů volně ži-
jících živočichů, nesplnil povinnost uvědomit kraj-
skou veterinární správu o podezření z výskytu ne-
bezpečné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat na
člověka, jinou závažnou povinnost uloženou mu
tímto zákonem k předcházení vzniku, zamezení ší-
ření a zdolávání nebezpečných nákaz nebo nemocí
přenosných ze zvířat na člověka, anebo nařízená
ochranná a zdolávací opatření.

(4) Náhrada podle odstavce 1 se sníží o 10 %,
pokud uživatel honitby nezabezpečil provedení sta-
novených povinných preventivních a diagnostických
úkonů v rámci veterinární kontroly zdraví volně ži-
jící zvěře.

§ 67b

(1) Osobě obhospodařující zemědělskou půdu
se poskytne náhrada nákladů a ztrát, které vznikly
v důsledku provádění mimořádných veterinárních
opatření nařízených ke zdolávání některé z nebez-
pečných nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na
člověka, uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
a k ochraně před jejich šířením, jde-li o výskyt této
nákazy nebo nemoci u volně žijících živočichů,
anebo při nálezu původce této nákazy nebo nemoci,
a to za podmínky, že tato neprodleně uplatňovaná
opatření zahrnují nejméně omezení, zákaz sklizně
nebo nařízení změny agrotechnických postupů.

(2) Náhrada podle odstavce 1 zahrnuje náhradu
za

a) zemědělské plodiny a porosty na zemědělské
půdě, na které se vztahují mimořádná veteri-
nární opatření,

b) dodržování opatření v ochranných pásmech,
pásmech dozoru a dalších pásmech s omezením.

(3) Náhrada podle odstavce 1 se neposkytne,
jestliže osoba obhospodařující zemědělskou půdu
nesplnila nařízená ochranná a zdolávací opatření.“.

125. V § 68 odst. 1, § 69 odst. 3, § 70 odst. 1 a 2
a v § 70 odst. 3 písm. a) se za text „§ 67“ vkládá text
„ , 67a nebo 67b“.

126. V § 68 odst. 2 se za slovo „zvíře“ vkládají

slova „anebo ulovenou nebo utracenou volně žijící
zvěř“.

127. V § 70 odst. 1 se za slovo „chovatele“
vkládají slova „ , uživatele honitby, osoby obhospo-
dařující zemědělskou půdu“.

128. V § 70 odst. 2 se za slovo „Chovateli“
vkládají slova „ , uživateli honitby nebo osobě ob-
hospodařující zemědělskou půdu“.

129. V § 71 odst. 1 písm. a) se za text „§ 4“
vkládá text „odst. 1 a 2“.

130. V § 71 se za písmeno a) vkládá nové pís-
meno b), které zní:

„b) nesplní nebo poruší některou z povinností cho-
vatele stanovených v § 4 odst. 3, 4 a 7,“.

Dosavadní písmena b) až s) se označují jako písme-
na c) až t).

131. V § 71 odst. 1 písm. f) se za text „§ 13
odst. 4,“ vkládá slovo „nebo“ a slova „ , anebo po-
ruší zákaz uvedený v § 56a odst. 4“ se zrušují.

132. V § 71 odst. 1 písmeno h) zní:

„h) nesplní nebo poruší některou z veterinárních
podmínek obchodování se zvířaty a živočišnými
produkty, anebo některou z veterinárních pod-
mínek dovozu a tranzitu veterinárního zboží
z třetích zemí a jeho vývozu do těchto zemí,
stanovenou v § 28 odst. 1 až 3, § 30 odst. 1
a 2, § 31a odst. 2, § 32 odst. 1 a 7, § 36, § 37
odst. 2 až 4, § 38a odst. 7, § 38b odst. 1, 7 až 9
nebo v § 38c odst. 1 až 4,“.

133. V § 71 odst. 1 se za písmeno m) vkládá
nové písmeno n), které zní:

„n) nesplní nebo poruší povinnost vlastníka, ná-
jemce, pachtýře nebo provozovatele stanovenou
v § 48a odst. 4,“.

Dosavadní písmena n) až t) se označují jako písme-
na o) až u).

134. V § 71 odst. 1 se za písmeno r) vkládají
nová písmena s) až v), která znějí:

„s) nepředloží zásilku veterinárního zboží k pohra-
niční veterinární kontrole na pohraniční veteri-
nární stanici v souladu s čl. 47 odst. 5 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,

t) neoznámí předem fyzický příchod zásilky ve-
terinárního zboží orgánům provádějícím pohra-
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niční veterinární kontrolu způsobem stanove-
ným v čl. 56 odst. 4 nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (EU) 2017/625,

u) nesplní nebo poruší opatření uložená orgány
veterinární správy podle čl. 66 odst. 3 nebo 6
nebo čl. 67 nebo čl. 137 odst. 2 a 3 nebo
čl. 138 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625,

v) jiným jednáním, než je uvedeno v písmenech s)
až u), nesplní povinnost podle nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,“.

Dosavadní písmena s) až u) se označují jako písme-
na x) až z).

135. V § 71 odst. 1 písm. x) se slova „v písme-
nech a) až l)“ nahrazují slovy „v písmenech a) až v)“.

136. V poznámce pod čarou č. 63 se věty „Na-
řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/
/2004. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 882/2004.“ zrušují.

137. V § 71 odstavec 2 zní:

„(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a) a c),

b) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. b), d) až y),

c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. z).“.

138. V § 72 odst. 1 písm. g) se za text „§ 42
odst. 3, 5 a 8,“ vkládá text „§ 48a odst. 4,“.

139. V § 72 odst. 1 písm. h) se za text „§ 13
odst. 4,“ vkládá slovo „nebo“ a slova „ , anebo po-
ruší zákaz uvedený v § 56a odst. 4“ se zrušují.

140. V § 72 odst. 1 písmeno j) zní:

„j) nesplní nebo poruší některou z veterinárních
podmínek obchodování se zvířaty a živočišnými
produkty, anebo některou z veterinárních pod-
mínek dovozu a tranzitu veterinárního zboží
z třetích zemí a jeho vývozu do těchto zemí,
stanovenou v § 28 odst. 1 až 3, § 30 odst. 1
a 2, § 31a odst. 2, § 32 odst. 1 a 7, § 36, § 37
odst. 2 až 4, § 38a odst. 7, § 38b odst. 1 a 7 až 9
nebo v § 38c odst. 1 až 4,“.

141. V § 72 odst. 1 se za písmeno l) vkládají
nová písmena m) až p), která znějí:
„m) nepředloží zásilku veterinárního zboží k pohra-

niční veterinární kontrole na pohraniční veteri-
nární stanici v souladu s čl. 47 odst. 5 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,

n) neoznámí předem fyzický příchod zásilky ve-
terinárního zboží orgánům provádějícím pohra-
niční veterinární kontrolu způsobem stanove-
ným v čl. 56 odst. 4 nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (EU) 2017/625,

o) nesplní nebo poruší opatření uložená orgány
veterinární správy podle čl. 66 odst. 3 nebo 6
nebo čl. 67 nebo čl. 137 odst. 2 a 3 nebo
čl. 138 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625,

p) jiným jednáním, než je uvedeno v písmenech m)
až o), nesplní povinnost podle nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/625,“.

Dosavadní písmena m) až r) se označují jako písme-
na q) až v).

142. V § 72 odst. 1 písm. q) se slova „v písme-
nech a) až l)“ nahrazují slovy „v písmenech a) až p)“.

143. V § 72 odst. 1 písmena t) až v) znějí:

„t) nesplní nebo poruší některou z povinností sta-
novenou v § 66a odst. 1 písm. f) až h), § 66a
odst. 3 písm. a), b) a d), § 66b odst. 1 písm. f)
až h), § 66b odst. 2 nebo § 66b odst. 3 písm. a),
b) a d),

u) nesplní nebo poruší některou z povinností sta-
novenou v § 66a odst. 2, nebo

v) nesplní nebo poruší některou z povinností sta-
novenou v § 66 odst. 1, § 66a odst. 1 písm. a) až
e), § 66a odst. 3 písm. c), § 66b odst. 1 písm. a)
až e) nebo § 66b odst. 3 písm. c).“.

144. V § 72 odstavec 3 zní:

„(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a) 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a) až d) a t),

b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. e) až g) a u),

c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. h) až r) a v),

d) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle od-
stavce 1 písm. s),

e) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2
písm. a) až c).“.
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145. V § 74 odst. 1 se text „§ 72 odst. 1 písm. p)
až r)“ nahrazuje textem „§ 72 odst. 1 písm. t) až v)“.

146. V § 75 odst. 3 se slova „předpisy Evropské
unie upravujícími úřední kontroly35a)“ nahrazují
slovy „předpisem Evropské unie o úředních kontro-
lách35a)“.

Poznámka pod čarou č. 35a zní:

„35a) Čl. 79 odst. 1 písm. b) a příloha IV kapitola II nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625.“.

147. V § 75 odst. 4 se slova „předpisů Evropské
unie upravujících úřední kontroly35b)“ nahrazují
slovy „předpisu Evropské unie o úředních kontro-
lách35b)“.

Poznámka pod čarou č. 35b zní:

„35b) Čl. 79 odst. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625.“.

148. V § 75 odst. 5 větě první se za slova „pro-
váděním pohraniční veterinární kontroly“ vkládají
slova „podle předpisu Evropské unie o úředních
kontrolách79)“, slova „paušální částky, která odpo-
vídá skutečným nákladům vynakládaným na prová-
dění pohraniční veterinární kontroly v předchozích
2 letech“ se nahrazují slovy „částky stanovené pro
účely výpočtu skutečných nákladů spojených s pro-
váděním každé jednotlivé pohraniční veterinární
kontroly“ a věta čtvrtá se nahrazuje větou „Výši
částky nákladů pro účely výpočtu skutečných ná-
kladů spojených s prováděním každé jednotlivé po-
hraniční veterinární kontroly stanoví prováděcí
právní předpis.“.

Poznámka pod čarou č. 79 zní:

„79) Čl. 79 odst. 1 písm. a), čl. 79 odst. 2 písm. a) a čl. 82
odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625.“.

149. V § 76 odst. 2 se text „§ 30 odst. 2, § 35
odst. 1 písm. b), § 36 odst. 3,“ zrušuje.

150. V § 76 odst. 4 písm. a) se text „§ 53 odst. 1
písm. a) až c)“ nahrazuje textem „§ 53 odst. 1
písm. a) až d)“.

151. § 78 včetně nadpisu zní:

„§ 78

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vydá vyhlášky k provedení § 4a
odst. 7, § 4b odst. 2 písm. d) a § 4b odst. 3 písm. c),
§ 5 odst. 7, § 5a odst. 4, § 6 odst. 8, § 8 odst. 5, § 9a
odst. 5, § 9b odst. 3, § 10 odst. 3, § 17a odst. 10, § 18
odst. 6, § 19 odst. 3 a 7, § 21 odst. 19, § 21a odst. 5,
§ 22 odst. 6, § 23 odst. 4, § 24 odst. 2, § 25 odst. 5,
§ 27 odst. 4, § 27a odst. 10, § 27b odst. 9, § 28
odst. 4, § 30 odst. 1 a 2, § 34 odst. 2, § 37 odst. 5,
§ 38b odst. 4, § 38c odst. 5, § 39 odst. 5, § 40 odst. 4,
§ 41 odst. 5, § 42 odst. 10 a 11, § 48 odst. 2, § 50
odst. 10, § 53 odst. 8, § 53a odst. 3, § 59 odst. 6 a 9,
§ 64 odst. 6, § 64a odst. 5, § 64b odst. 1 až 4, § 64c
odst. 4, § 66a odst. 4, § 66b odst. 4, § 70 odst. 3
a § 75 odst. 3 až 6.“.

152. Vkládá se příloha, která včetně nadpisu
zní:
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„Příloha k zákonu č. 166/1999 Sb.
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Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pohraniční veterinární stanice schválená Ko-
misí podle dosavadních právních předpisů se pova-
žuje za pohraniční veterinární stanici určenou podle
čl. 59 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625 v souladu s § 48 odst. 1 písm. i) zá-
kona č. 166/1999 Sb., ve znění účinném ode dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona.

2. Národní referenční laboratoř schválená mi-
nisterstvem podle § 44 odst. 5 zákona č. 166/1999
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, se považuje za národní referenční
laboratoř určenou podle čl. 100 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
v souladu s § 44 odst. 5 zákona č. 166/1999 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona.

3. Referenční laboratoř schválená Ústřední ve-
terinární správou podle § 48 odst. 1 písm. e) zákona
č. 166/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se považuje za referenční
laboratoř určenou podle § 48 odst. 1 písm. e) zákona
č. 166/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

4. Řízení, která nebyla pravomocně skončena
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se do-
končí podle dosavadních právních předpisů.

5. Veterinární přípravky schválené podle dosa-
vadních právních předpisů se považují za schválené
podle tohoto zákona, přičemž lhůta pro podání žá-
dosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o jejich
schválení je pro příslušný veterinární přípravek
shodná jako lhůta pro podání oznámení držitele roz-
hodnutí o tom, že hodlá nadále veterinární přípravek
vyrábět, distribuovat z jiného členského státu nebo
dovážet ze třetí země za účelem jeho uvádění do
oběhu v České republice podle ustanovení § 65
odst. 3, ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona.

6. Veterinární technické prostředky zapsané do
seznamu veterinárních technických prostředků po-
dle dosavadních právních předpisů se považují za
zapsané do Seznamu veterinárních technických pro-
středků podle tohoto zákona. Lhůta pro podání žá-
dosti o prodloužení platnosti zápisu do Seznamu ve-
terinárních technických prostředků začíná běžet

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a činí 5 let;
není-li v této lhůtě taková žádost podána, Ústav pro-
vede výmaz veterinárního technického prostředku ze
Seznamu veterinárních technických prostředků.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. III

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona
č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona
č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona
č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona
č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona
č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona
č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona
č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona
č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona
č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona
č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona
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č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona
č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona
č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona
č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona
č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona
č. 69/2013 Sb., zákona 102/2013 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona
č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona
č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014
Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb.,
zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zá-
kona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona
č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona
č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona
č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona
č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona
č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona
č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016, zákona č. 369/
/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017
Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb.,
zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zá-
kona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona
č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona
č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona
č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona
č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona
č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona
č. 193/2018 Sb. zákona č. 286/2018 Sb., zákona
č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona
č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb. a zákona
č. 255/2019 Sb., se mění takto:

1. V položce 69 písm. c) se slova „Seznamu
technických prostředků pro veterinární použití42)“

nahrazují slovy „Seznamu veterinárních technických
prostředků42)“.

2. V položce 69 se doplňují písmena f) až h),
která znějí:

„f) Prodloužení doby platnosti roz-
hodnutí o schválení veterinárního
přípravku42) Kč 1 000

g) Prodloužení doby platnosti roz-
hodnutí o zápisu veterinárního
technického prostředku do Se-
znamu veterinárních technických
prostředků42) Kč 500

h) Změna rozhodnutí o zápisu vete
rinárního technického prostředku
do Seznamu veterinárních tech-
nických prostředků42) Kč 500“.

3. V položce 71 se doplňuje bod 5, který zní:

„5. Vydání souhlasu k neškodnému
odstranění kadáveru koně v záj-
movém chovu Kč 100“.

4. V položce 72 v ustanovení Poznámky bod 3
zní:

„3. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písme-
ne a), b), c), d) nebo e) této položky, provádí-li
současně i změny zpoplatňované podle písme-
ne f) této položky.“.

5. V položce 73 v ustanovení Poznámky bod 2
zní:

„2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písme-
ne c), d), e), f) nebo g) této položky, provádí-li
současně i změny zpoplatňované podle písme-
ne h) této položky.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna plemenářského zákona

Čl. IV

Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě
a evidenci hospodářských zvířat a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve
znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 130/2006
Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009
Sb., zákona č. 32/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,
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zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 168/2015 Sb., zá-
kona č. 60/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona
č. 3/2019 Sb., se mění takto:

1. V § 23 odst. 2 písm. c) se slova „pocházejí-
cích z akvakultury“ zrušují.

2. V § 26 odst. 1 a v § 27 odst. 1 písmeno i) zní:

„i) nesplní některou z povinností uloženou opatře-
ním k nápravě vydaným podle § 24 odst. 3
písm. c), zvláštním opatřením vydaným podle
§ 25 odst. 3 nebo rozhodnutím o zvláštním
opatření vydaným podle § 25 odst. 2,“.

3. V § 27 se na konci odstavce 17 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno z), které zní:

„z) neshromažďuje údaje podle § 23c odst. 2
písm. t).“.

4. V § 27 odst. 26 písm. a) se slova „nebo 13“
nahrazují slovy „nebo 14“.

5. V § 27 odst. 26 písm. c) se za text „10,“
vkládá text „11,“.

6. V § 27 odst. 26 písm. d) se slova „od-
stavce 16“ nahrazují slovy „odstavce 17“.

7. V § 29a se slova „Průkazy koní“ nahrazují
slovy „Zootechnická osvědčení, potvrzení o původu,
průkazy koní“.

ČÁST ČTVRTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. V

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 298/2003 Sb., o národních referenč-
ních laboratořích a referenčních laboratořích.

2. Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kon-
trolách při obchodování se zvířaty.

3. Vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kon-
trolách při obchodování se živočišnými pro-
dukty.

4. Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kon-
trolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích
zemí.

5. Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kon-
trolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí.

6. Vyhláška č. 164/2005 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách
při obchodování se zvířaty, a vyhláška č. 373/
/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obcho-
dování se živočišnými produkty.

7. Vyhláška č. 259/2005 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách
dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, a vyhláš-
ka č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách
dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí.

8. Části druhá a čtvrtá vyhlášky č. 375/2006 Sb.,
kterou se mění některé vyhlášky v oblasti vete-
rinární péče.

9. Vyhláška č. 59/2008 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách
dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve
znění pozdějších předpisů.

10. Vyhláška č. 108/2013 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách
dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve
znění pozdějších předpisů.

11. Vyhláška č. 133/2014 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách
dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění
vyhlášky č. 259/2005 Sb.

ČÁST PÁTÁ

Čl. VI

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 14. pro-
since 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 12
a 78, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 17. prosince 2019,

kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 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 rostlinolékařské péči

Čl. I

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zá-
kona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 490/2009 Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona
č. 245/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 199/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb. a zákona
č. 299/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„příslušné předpisy Evropské unie1)“ nahrazují
slovy „příslušný předpis Evropské unie1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES
ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro čin-
nost Společenství za účelem dosažení udržitelného pou-
žívání pesticidů, ve znění nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 652/2014.“.

2. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova
„přímo použitelný předpis Evropské unie67)“ nahra-
zují slovy „přímo použitelné předpisy Evropské
unie67), 103)“.

Poznámky pod čarou č. 67 a 103 znějí:

„67) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/
/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/
/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.

103) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/
/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních
proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU)
č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic
Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/
/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném
znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných
úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplat-
ňování potravinového a krmivového práva a pravidel tý-
kajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek
zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin,
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES)
č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014,
(EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES)
č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/
/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/
/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic
Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/
/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí
Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).“.

3. V § 1 odst. 1 písm. f) se slova „mechanizač-
ních prostředků na ochranu rostlin (dále jen „mecha-
nizační prostředky“)“ nahrazují slovy „zařízení pro
aplikaci přípravků“.

4. V § 1 odst. 2 se slova „odborné rostlinolé-
kařské činnosti a požadavky na odbornou způsobi-
lost při jejich výkonu“ nahrazují slovy „požadavky
na odbornou způsobilost při výkonu odborných
rostlinolékařských činností“.

5. V § 2 odst. 1 se písmena a) až h) včetně po-
známky pod čarou č. 1a zrušují.

Dosavadní písmena i) až z) se označují jako písme-
na a) až r).

6. V § 2 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) škodlivými organismy škodlivé organismy ve
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochran-
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ných opatřeních proti škodlivým organismům
rostlin, o změně nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/
/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic
Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS,
98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/
/ES, v platném znění, (dále jen „nařízení (EU)
2016/2031“) a neparazitické rostliny, které
škodí rostlinám nebo rostlinným produktům,“.

7. V § 2 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) rostlinami, rostlinnými produkty a jinými před-
měty rostliny, rostlinné produkty a jiné před-
měty ve smyslu nařízení (EU) 2016/2031,“.

Dosavadní písmena b) až r) se označují jako písme-
na c) až s).

8. V § 2 odst. 1 se písmena g) až p) zrušují.

Dosavadní písmena q) až s) se označují jako písme-
na g) až i).

9. V § 2 odst. 2 se písmena a) až c), e), f) a j)
až o) včetně poznámek pod čarou č. 4c, 4d a 68 zru-
šují.

Dosavadní písmena d), g) až i) a p) až v) se označují
jako písmena a) až j).

10. V § 2 odst. 2 písm. g) se za slova „mecha-
nizačním prostředkem“ vkládají slova „na ochranu
rostlin“ a slova „technická zařízení k hubení škodli-
vých organismů“ se nahrazují slovy „zařízení k oše-
třování nebo označování dřevěného obalového ma-
teriálu, dřeva nebo jiných předmětů“.

11. Na konci textu poznámky pod čarou č. 69
se doplňují slova „ , čl. 2 nařízení Evropského par-
lamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října
2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým orga-
nismům rostlin, o změně nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014
a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/
/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES,
2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném
znění, čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních
kontrolách a jiných úředních činnostech provádě-
ných s cílem zajistit uplatňování potravinového
a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví
zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví
rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně na-

řízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/
/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES)
č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014,
(EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady
(ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady
98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES
a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/
/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/
/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/
/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení
o úředních kontrolách)“.

12. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „včetně ple-
velů“ zrušují.

13. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „mechani-
zační prostředky“ nahrazují slovy „zařízení pro apli-
kaci přípravků“ a za slovo „zákona“ se vkládají slova
„a nařízení (ES) č. 1107/2009“.

14. V § 3 odst. 2 se slovo „právních“ zrušuje.

15. § 4 včetně nadpisu zní:

„§ 4

Monitoring a průzkum výskytu
škodlivých organismů

(1) Ústřední kontrolní a zkušební ústav země-
dělský (dále jen „Ústav“)

a) provádí monitoring a na území České republi-
ky průzkum výskytu škodlivých organismů
a s ochranou rostlin souvisejících poruch rostlin
a podmínek pro šíření škodlivých organismů,

b) zveřejňuje aktuální informace o výskytu škodli-
vých organismů včetně upozornění na riziko
dosažení hodnot prahů škodlivosti škodlivých
organismů a riziko výskytu s ochranou rostlin
souvisejících poruch rostlin, a

c) shromažďuje a zveřejňuje dostupné údaje o ri-
ziku vzniku rezistence škodlivých organismů
k přípravkům a o opatřeních k zamezení rezi-
stence škodlivých organismů k přípravkům
(dále jen „antirezistentní strategie“).

(2) Zaměstnanci Ústavu jsou při provádění mo-
nitoringu a průzkumu výskytu škodlivých orga-
nismů podle odstavce 1 písm. a) oprávněni

a) pořizovat fotodokumentaci a

b) vstupovat a vjíždět dopravními prostředky do
objektů, na pozemky a do provozních a sklado-
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vacích prostor a zařízení, na kterých nebo ve
kterých se pěstují, skladují nebo zpracovávají
rostliny, rostlinné produkty nebo jiné před-
měty, a v nezbytném rozsahu odebírat bez-
platně vzorky rostlin, rostlinných produktů
nebo jiných předmětů, přípravků nebo jiných
výrobků.“.

16. V § 5 odst. 4 úvodní část ustanovení zní:
„Ústav“.

17. V § 5 odst. 4 se písmena a) až c) zrušují.

Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písme-
na a) až c).

18. V § 6 se slova „a další podrobnosti“ zrušují.

19. V § 6 se dosavadní text označuje jako od-
stavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Žádost o provedení průzkumu podle od-
stavce 1 kromě obecných náležitostí žádosti podle
správního řádu obsahuje

a) identifikaci pozemku, na kterém má být založen
porost rozmnožovacího materiálu nebo uznán
zdroj reprodukčního materiálu, a

b) název druhu rostliny, jejíž porost rozmnožova-
cího materiálu má být založen, nebo druhu
rostliny, jejíž zdroj reprodukčního materiálu
má být uznán.

Vzor žádosti zveřejní Ústav na svých internetových
stránkách.“.

20. Nadpis nad označením § 7 se zrušuje.

21. § 7 se včetně nadpisu zrušuje.

22. § 8 včetně nadpisu zní:

„§ 8

Povolení dovozu, přemísťování, držení a množení
škodlivých organismů, rostlin, rostlinných
produktů a jiných předmětů za účelem jejich
použití k úřednímu testování, vědeckým nebo
vzdělávacím účelům, pokusům, selekci odrůd

nebo šlechtění

(1) Ústav na základě žádosti v souladu s čl. 8,
čl. 32 odst. 2, čl. 48, čl. 49 odst. 5 a čl. 58 nařízení
(EU) 2016/2031 a s přímo použitelnými předpisy
Evropské unie přijatými na jeho základě rozhoduje
o povolení dovozu, přemísťování v rámci území Čes-
ké republiky, držení a množení karanténního mate-
riálu, a to

a) karanténních škodlivých organismů pro Evrop-
skou unii,

b) škodlivých organismů, na něž se vztahují opa-
tření přijatá podle čl. 30 odst. 1 nařízení (EU)
2016/2031,

c) karanténních škodlivých organismů pro chrá-
něné zóny,

d) rostlin, rostlinných produktů a jiných před-
mětů, které je zakázáno dovážet na území
Evropské unie,

e) rostlin, rostlinných produktů a jiných před-
mětů, nesplňujících stanovené zvláštní a rovno-
cenné požadavky,

f) vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů
anebo jiných předmětů,

g) rizikových rostlin, rostlinných produktů anebo
jiných předmětů, u nichž byla přijata dočasná
opatření podle čl. 49 nařízení (EU) 2016/2031,

h) rostlin, rostlinných produktů a jiných před-
mětů, které je zakázáno dovážet do chráněných
zón, nebo

i) rostlin, rostlinných produktů a jiných před-
mětů, nesplňujících zvláštní požadavky pro
chráněné zóny.

Vzor žádosti zveřejní Ústav na svých internetových
stránkách.

(2) Ústav může rozhodnutí vydané podle od-
stavce 1 změnit nebo zrušit, nebudou-li splněny
podmínky stanovené v čl. 8 nebo 48 nařízení (EU)
2016/2031, přímo použitelných předpisech Evropské
unie přijatých na jeho základě nebo v rozhodnutí
Ústavu. Odvolání proti rozhodnutí o změně nebo
zrušení povolení podle odstavce 1 nemá odkladný
účinek.“.

23. § 9 až 11 se včetně nadpisů a poznámek pod
čarou č. 9 a 10 zrušují.

24. § 12 včetně nadpisu zní:

„§ 12

Registrace profesionálních provozovatelů

(1) Ústav

a) přijímá žádosti profesionálních provozovatelů
uvedených v čl. 65 odst. 1 nařízení (EU) 2016/
/2031 o registraci nebo aktualizaci údajů v sou-
ladu s čl. 66 nařízení (EU) 2016/2031 a

b) vede a aktualizuje úřední registr profesionálních
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provozovatelů v souladu s čl. 65 až 67 nařízení
(EU) 2016/2031.

(2) Ústav vydá doklad o zápisu profesionálního
provozovatele do úředního registru vedeného podle
odstavce 1, pokud žádost o registraci obsahuje údaje
stanovené v čl. 66 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031,
nebo pokud se vyhovuje žádosti o aktualizaci údajů
s dopadem na změnu činností podle čl. 66 odst. 2
písm. b) nebo c) nařízení (EU) 2016/2031.

(3) Ústav může na základě čl. 65 odst. 1 nebo 3
nařízení (EU) 2016/2031 stanovit nařízením Ústavu
vydaným způsobem podle § 76 odst. 2 věty druhé až
čtvrté, že

a) mají být registrovány další kategorie pěstitelů
nebo jiných profesionálních provozovatelů, je-
-li to opodstatněno rizikem z hlediska možnosti
zavlečení škodlivých organismů, které předsta-
vují jimi pěstované rostliny nebo jakékoliv jiné
jejich činnosti, nebo

b) výjimka uvedená v čl. 65 odst. 3 písm. a)
prvním pododstavci nařízení (EU) 2016/2031
se neuplatní na všechny nebo určité pěstitele či
jiné profesionální provozovatele, je-li to odů-
vodněno rizikem přenosu škodlivých orga-
nismů rostlinami, které pěstují nebo kterých se
týkají jakékoliv jiné jejich činnosti.

(4) Za malá množství semen podle čl. 65 odst. 3
písm. b) nařízení (EU) 2016/2031 se považují malá
balení osiv stanovená v souladu s § 19a zákona
o oběhu osiva a sadby.“.

Poznámka pod čarou č. 71 se zrušuje.

25. § 13 až 16 včetně nadpisů znějí:

„§ 13

Oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů

(1) Ústav přijímá žádosti profesionálních pro-
vozovatelů o udělení oprávnění k vydávání rostlino-
lékařských pasů v souladu s čl. 89 nařízení (EU)
2016/2031.

(2) O oprávnění podle odstavce 1 lze požádat
společně s žádostí o registraci podle § 12.

(3) Ústav vydá doklad o oprávnění k vydávání
rostlinolékařských pasů, pouze pokud profesionální
provozovatel prokáže, že splňuje podmínky stano-
vené v čl. 89 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031
a v přímo použitelném předpise Evropské unie při-

jatém na jeho základě. Způsob prokázání splnění
podmínek a rozsah znalostí profesionálních provo-
zovatelů nezbytných podle čl. 89 odst. 1 písm. a)
nařízení (EU) 2016/2031 stanoví prováděcí právní
předpis.

(4) Profesionální provozovatel prokazuje zna-
losti podle čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení (EU)
2016/2031 prostřednictvím alespoň jedné osoby,
provádějící šetření podle čl. 87 nařízení (EU) 2016/
/2031 nebo pověřené profesionálním provozovate-
lem k poskytování odpovídajícího školení v souladu
s čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031. Jméno, po-
případě jména, příjmení a kontaktní údaje této osoby
uvede profesionální provozovatel v žádosti podle
odstavce 1.

Rostlinolékařské pasy vyžadované
pro přemísťování rostlin, rostlinných produktů
a jiných předmětů na území Evropské unie

§ 14

(1) Těsnou vzájemnou blízkostí provozoven
registrovaného provozovatele podle čl. 82 nařízení
(EU) 2016/2031 se rozumí celé území České repu-
bliky. Při přemísťování rostlin, rostlinných produktů
a jiných předmětů v rámci provozoven registrova-
ného provozovatele a mezi jeho provozovnami
v souladu s čl. 82 nařízení (EU) 2016/2031 registro-
vaný provozovatel vede skladovou evidenci proka-
zující, že přemisťované rostliny, rostlinné produkty
a jiné předměty pocházejí od tohoto registrovaného
provozovatele.

(2) Ústav provádí na základě žádosti registro-
vaného provozovatele šetření pro účely vydávání
rostlinolékařských pasů v případech uvedených
v čl. 87 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2016/2031. Žádost
o provedení šetření Ústavem kromě obecných nále-
žitostí žádosti podle správního řádu obsahuje

a) adresu provozovny, v níž má být šetření pro-
vedeno,

b) druh a počet rostlin, rostlinných produktů nebo
jiných předmětů, u nichž má být šetření pro-
vedeno, a

c) uvedení důvodu pro provedení šetření Ústavem
podle čl. 87 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031.

Registrovaný provozovatel podá žádost ve lhůtě,
která umožní provedení šetření ve vhodnou dobu
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a s ohledem na příslušná rizika podle čl. 87 odst. 3
písm. a) nařízení (EU) 2016/2031.

(3) Výsledky šetření provedeného Ústavem po-
dle odstavce 2 uchovává Ústav a registrovaný pro-
vozovatel, který Ústav o šetření požádal.

(4) Při zjištění, že nejsou splněny požadavky
čl. 85 nebo 86 nařízení (EU) 2016/2031, Ústav nařídí
opatření podle § 75 nebo 76 k nápravě zjištěných
nedostatků a může odejmout oprávnění k vydávání
rostlinolékařských pasů. Oprávnění k vydávání rost-
linolékařských pasů Ústav odejme v případě, kdy je
profesionálnímu provozovateli zrušena registrace
udělená podle § 12 nebo na jeho žádost.

§ 15

(1) Ústav na základě žádosti profesionálního
provozovatele vystaví formou dokladu rostlinolé-
kařský pas nebo náhradní rostlinolékařský pas v sou-
ladu s čl. 84 odst. 2 nebo čl. 93 nařízení (EU) 2016/
/2031; ustanovení čl. 84 odst. 1 nařízení (EU) 2016/
/2031 tím není dotčeno.

(2) Ústav může v souladu s čl. 94 odst. 2 a 3
nařízení (EU) 2016/2031 na stanovišti hraniční kon-
troly nahradit rostlinolékařské osvědčení vydané pro
dováženou rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný
předmět jeho úředně ověřenou kopií.

(3) Profesionální provozovatel, který v souladu
s čl. 95 odst. 4 nařízení (EU) 2016/2031 zneplatnil
a odstranil rostlinolékařský pas vydaný Ústavem,
o tom bezodkladně informuje Ústav.

§ 16

Plány řízení rizik

(1) Ústav na základě žádosti oprávněného pro-
vozovatele rozhodne o schválení plánu řízení rizik
škodlivých organismů, pokud návrh plánu splňuje
podmínky stanovené v čl. 91 odst. 1 nařízení (EU)
2016/2031.

(2) V případě schválení plánu řízení rizik škod-
livých organismů podle odstavce 1 je kontrola
Ústavu podle čl. 92 odst. 1 nařízení (EU) 2016/
/2031 zaměřena rovněž na aktuálnost opatření sta-
novených tímto plánem a na jejich plnění.“.

26. § 17 až 20 se včetně nadpisů zrušují.

Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje, a to včetně
odkazů na poznámku pod čarou.

27. § 21 včetně nadpisu zní:

„§ 21

Obecná ustanovení

(1) Ústav provádí kontrolu rostlin, rostlinných
produktů a jiných předmětů vstupujících do Evrop-
ské unie (dále jen „dovozní rostlinolékařská kon-
trola“) v souladu s příslušnými ustanoveními naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách
a jiných úředních činnostech prováděných s cílem
zajistit uplatňování potravinového a krmivového
práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých
životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků
na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/
/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU)
č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429
a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005
a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES,
1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/
/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic
Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/
/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhod-
nutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontro-
lách) (dále jen „nařízení (EU) 2017/625“) a nařízení
(EU) 2016/2031.

(2) Pokud při celním řízení vznikne důvodné
podezření, že zásilka, která je dovážena ze třetí země
do České republiky, obsahuje nebo je kontamino-
vána rostlinami stanovenými v příloze prováděcího
nařízení Komise (EU) 2016/1141 ze dne 13. července
2016, kterým se přijímá seznam invazních nepůvod-
ních druhů s významným dopadem na Unii podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1143/2014, v platném znění, (dále jen „nařízení
(EU) 2016/1141“), musí být taková zásilka podro-
bena kontrole provedené Ústavem. Celní úřad
o vzniklém podezření neodkladně písemně infor-
muje místně příslušné pracoviště Ústavu a do ukon-
čení kontroly provedené Ústavem v celním řízení
nerozhodne. Pokud bylo zjištěno, že zásilka obsa-
huje rostliny stanovené v příloze nařízení (EU)
2016/1141, jejichž dovoz nebyl povolen na základě
odchylky uplatněné podle čl. 8 odst. 1 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014
ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání
či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů
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pro vstup zásilky na území Evropské unie (dále jen
„nařízení (EU) č. 1143/2014“) nebo nejsou splněny
podmínky stanovené pro vstup těchto rostlin na
území Evropské unie v povolení vydaném podle
čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1143/2014, Ústav ne-
odkladně podle § 75 nařídí odmítnutí vstupu zásilky
na území Evropské unie nebo zničení zásilky anebo
její části.“.

28. § 22 zní:

„§ 22

(1) Ústav

a) je oprávněn odebrat ze zásilky v potřebném
rozsahu vzorky za účelem řádného provedení
dovozní rostlinolékařské kontroly; § 74 odst. 2
se použije obdobně,

b) neodpovídá za škody vzniklé zdržením doprav-
ního prostředku nebo zdržením doručení zá-
silky po dobu nezbytně nutnou k provedení do-
vozní rostlinolékařské kontroly; tímto ustano-
vením není dotčena odpovědnost za škodu způ-
sobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím
nebo nesprávným úředním postupem17), a

c) vydává závazné stanovisko pro rozhodnutí
orgánů, které kontrolují obchod a nakládání
s dováženými ohroženými druhy živočichů,
rostlin a výrobků z nich, které nesplňují fyto-
karanténní dovozní požadavky Evropské unie.

(2) Záznamem z dovozní rostlinolékařské kon-
troly je společný zdravotní vstupní doklad uvedený
v čl. 56 nařízení (EU) 2017/625.“.

Poznámky pod čarou č. 16 a 17a až 17c se zrušují.

29. § 23 a 24 se včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 2 zrušují.

30. § 25 včetně nadpisu zní:

„§ 25

Stanoviště hraniční kontroly

(1) Ústav v souladu s čl. 59 nařízení (EU) 2017/
/625 a za podmínek uvedených v čl. 62 a 63 nařízení
(EU) 2017/625 určuje, pozastavuje určení, ruší poza-
stavení a ruší určení stanoviště hraniční kontroly,
kde se provádí dovozní rostlinolékařská kontrola.

(2) Provozovatel stanoviště hraniční kontroly
poskytne za úplatu Ústavu vhodné prostory umož-
ňující splnění minimálních požadavků k výkonu do-
vozní rostlinolékařské kontroly. Je-li provozovate-

lem tohoto místa organizační složka státu, poskytuje
tyto prostory Ústavu bezúplatně.

(3) Provozovatel stanoviště hraniční kontroly
umístí na svůj náklad ve svých prostorách kontejnery
určené k odkládání rostlin, rostlinných produktů a ji-
ných předmětů dovezených ze třetích zemí v rámci
osobního styku a neodpovídajících požadavkům sta-
noveným nařízením (EU) 2016/2031 nebo přímo
použitelnými předpisy Evropské unie přijatými na
jeho základě. Provozovatel stanoviště hraniční kon-
troly odpovídá za bezpečnou likvidaci obsahu kon-
tejnerů pod dohledem Ústavu.“.

Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.

31. § 25a včetně nadpisu zní:

„§ 25a

Postup při schvalování míst
pro provádění kontroly totožnosti

a fyzické kontroly zásilky nebo partie

(1) Ústav schvaluje, pozastavuje platnost schvá-
lení, ruší pozastavení platnosti schválení a ruší schvá-
lení místa pro kontrolu totožnosti a fyzickou kon-
trolu zásilek nebo partií prováděných mimo stano-
viště hraniční kontroly v souladu s čl. 53 nařízení
(EU) 2017/625 a přímo použitelnými předpisy
Evropské unie přijatými na jeho základě. O těchto
rozhodnutích Ústav informuje příslušný celní úřad.

(2) Dovozce zásilky nebo partie, který hodlá
předložit tuto zásilku nebo partii ke kontrole totož-
nosti nebo fyzické kontrole v jiném místě než ve
stanovišti hraniční kontroly, požádá Ústav o schvá-
lení tohoto místa.

(3) Žádost podle odstavce 2 dovozce zásilky
nebo partie podá alespoň 1 měsíc před očekávaným
datem prvního vstupu zásilky nebo partie na území
Evropské unie. Žádost podle odstavce 2 kromě
obecných náležitostí žádosti podle správního řádu
obsahuje

a) registrační číslo dovozce, musí-li být dovozce
registrován,

b) identifikaci místa, kde má být kontrola totož-
nosti nebo fyzická kontrola provedena,

c) popis objektů a prostor v místě, kde má být
kontrola totožnosti nebo fyzická kontrola pro-
vedena, včetně uvedení počtu těchto objektů
a místního označení,

d) druh rostliny, rostlinného produktu nebo ji-
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ného předmětu, které mají být dováženy do
místa, kde má být kontrola totožnosti nebo fy-
zická kontrola provedena,

e) informaci, zda bude zásilka nebo partie do mís-
ta, kde má být kontrola totožnosti nebo fyzická
kontrola provedena, zaslána jednorázově nebo
opakovaně, a

f) stanoviště hraniční kontroly pro vstup zásilky
nebo partie na území Evropské unie.

Vzor žádosti zveřejní Ústav na svých internetových
stránkách.“.

32. § 25b včetně nadpisu zní:

„§ 25b

Postup při poukazování zásilky nebo partie
do schváleného místa pro kontrolu totožnosti

a fyzickou kontrolu a postup provádění kontroly
v tomto místě

(1) Ústav může kontrolu totožnosti a fyzickou
kontrolu zcela nebo zčásti provést v místě schvále-
ném podle § 25a odst. 1, a to na základě vyjádření
úřadu stanoviště hraniční kontroly, že souhlasí s po-
ukázáním zásilky nebo partie ke kontrole totožnosti
a fyzické kontrole do tohoto místa.

(2) Má-li být zásilka nebo partie odeslána k pro-
vedení kontroly totožnosti a fyzické kontroly ze sta-
noviště hraniční kontroly na území České republiky
do jiného místa, vystaví Ústav na stanovišti hraniční
kontroly pro tuto zásilku nebo partii rostlinolékař-
ský doklad o přesunu.

(3) Kontrola totožnosti a fyzická kontrola zá-
silky nebo partie smí být provedena v místě schvá-
leném v souladu s § 25a odst. 1, jsou-li splněny po-
žadavky týkající se dopravy zásilky nebo partie do
schváleného místa a jejího skladování v tomto místě,
a je-li tato zásilka na stanovišti hraniční kontroly
opatřena rostlinolékařským dokladem o přesunu,
vystaveným úřadem stanoviště hraniční kontroly
a potvrzeným dovozcem pod dohledem tohoto
úřadu.

(4) Má-li být kontrola totožnosti a fyzická kon-
trola zásilky nebo partie provedena ve schváleném
místě podle § 25a odst. 1, smí být dopravena pouze
do místa předem schváleného pro tuto zásilku nebo
partii. Případná změna místa musí být ještě před za-
hájením kontroly totožnosti a fyzické kontroly od-
souhlasena úřadem stanoviště hraniční kontroly,

který rozhodl o původním schváleném místě, úřa-
dem příslušným nově požadovanému místu kontroly
a celním úřadem určení příslušným nově požadova-
nému místu kontroly.

(5) Ústav zajišťuje s využitím rostlinolékař-
ského dokladu o přesunu výměnu údajů o zásilce
nebo partii, včetně údaje o způsobu jejich přepravy
a balení, mezi příslušným úřadem stanoviště hraniční
kontroly, úřadem schváleného místa a celními úřady,
a i jinak s nimi za tímto účelem spolupracuje.

(6) Prováděcí právní předpis stanoví náležitosti
rostlinolékařského dokladu o přesunu zásilky, způ-
sob jeho potvrzení dovozcem a požadavky týkající
se dopravy zásilky nebo partie do schváleného místa
a jejího skladování v tomto místě.“.

33. § 25b se včetně nadpisu zrušuje.

34. § 26 včetně nadpisu zní:

„§ 26

Naložení se zásilkou nebo partií po provedení
dovozní rostlinolékařské kontroly

(1) Pokud se dovozní rostlinolékařskou kon-
trolou zjistí, že zásilka nebo partie odpovídá poža-
davkům stanoveným na základě nařízení (EU) 2016/
/2031, propustí se do navrhovaného celního režimu.
Pokud těmto požadavkům neodpovídá nebo se
v průběhu provádění dovozní rostlinolékařské kon-
troly zjistí podezření na nesoulad s těmito poža-
davky, musí být zásilka nebo partie pod dohledem
Ústavu podrobena neodkladně jednomu nebo více
z opatření uvedených v čl. 66 nebo 67 nařízení
(EU) 2017/625 nařízených podle § 75 nebo 76. Ob-
dobně se postupuje při nařizování opatření podle
čl. 69 nařízení (EU) 2017/625.

(2) Nařídí-li Ústav opatření podle odstavce 1
pro zásilku nebo partii rostlin chráněných podle
zvláštního právního předpisu20), použije přednostně
umístění takových rostlin do karanténní stanice nebo
izolačního zařízení na dobu nezbytně nutnou, aby
nemohlo dojít k šíření škodlivých organismů.

(3) Opatření podle odstavce 1 nařizuje Ústav
dovozci, dopravci nebo příjemci zásilky nebo partie,
provozovateli skladů nebo jakýchkoliv dopravních
prostředků, kontejnerů a obalů použitých při pře-
pravě nebo k uskladnění příslušné zásilky nebo par-
tie. Náklady spojené s jejich plněním hradí ten,
komu byla tato opatření nařízena.“.
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Poznámka pod čarou č. 14 se zrušuje.

35. § 27 se včetně nadpisu zrušuje.

36. § 28 včetně nadpisu zní:

„§ 28

Vývoz rostlin, rostlinných produktů
a jiných předmětů

(1) Žádost o vydání rostlinolékařského osvěd-
čení pro vývoz nebo rostlinolékařského osvědčení
pro reexport (dále jen „rostlinolékařské osvědčení“)
podává Ústavu profesionální provozovatel, popří-
padě jiná osoba, pokud jsou splněny podmínky na-
řízení (EU) 2016/2031 nejméně 3 pracovní dny přede
dnem naložení zásilky. Žádost kromě obecných ná-
ležitostí žádosti podle správního řádu obsahuje údaje
o druhu a množství vyvážených rostlin, rostlinných
produktů a jiných předmětů. Žadatel spolu se žá-
dostí navrhne místo, ve kterém umožní Ústavu pro-
vést potřebné šetření. Ústav toto šetření provádí s cí-
lem ověřit soulad dotčených rostlin, rostlinných pro-
duktů nebo jiných předmětů s fytosanitárními do-
vozními požadavky dotčené třetí země. Pokud
Ústav nemá fytosanitární dovozní požadavky do-
tčené třetí země k dispozici, šetření neprovede a ří-
zení zastaví.

(2) Ústav šetření podle odstavce 1 provede
v místě, které splňuje minimální požadavky na tech-
nické vybavení stanovené prováděcím právním před-
pisem. Rozsah šetření stanoví prováděcí právní před-
pis. Šetření při vývozu rostlin, rostlinných produktů
a jiných předmětů, které představují vysokou míru
rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů,
Ústav provede pouze v místě, které splňuje zvláštní
požadavky stanovené prováděcím právním předpi-
sem. Za vysokou míru rizika se považuje schopnost
škodlivých organismů nevyvolávat viditelné pří-
znaky napadení na rostlinách, rostlinných produk-
tech nebo jiných předmětech. Rostliny, rostlinné
produkty, jiné předměty a škodlivé organismy, které
na nich nevyvolávají viditelné příznaky napadení,
stanoví prováděcí právní předpis.

(3) Ústav vydá rostlinolékařské osvědčení,
které je dokladem garantujícím splnění fytosanitár-
ních dovozních požadavků dotčené třetí země, po-
kud jsou splněny podmínky stanovené v čl. 100
odst. 1 nebo v čl. 101 odst. 1 a 2 nařízení (EU)
2016/2031.

(4) Vzory rostlinolékařských osvědčení vysta-
vovaných podle odstavce 1 stanoví prováděcí právní
předpis.

(5) Povolení Ministerstva životního prostředí
k vývozu uměle vypěstovaných rostlin ohrožených
druhů planě rostoucích rostlin může být nahrazeno
rostlinolékařským osvědčením, pokud tak stanoví
zvláštní právní předpis20) a za podmínek tímto
zvláštním právním předpisem stanovených.

(6) Pěstitel rostlin nebo výrobce rostlinných
produktů anebo jiných předmětů může v průběhu
jejich pěstování nebo výroby požádat Ústav o posou-
zení jejich zdravotního stavu v souvislosti s předpo-
kládaným vývozem do třetí země. Výsledek posou-
zení může být využit k ověření souladu dotčených
rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů
s fytosanitárními dovozními požadavky dotčené třetí
země podle odstavce 1.

(7) Dopravce vyvážené zásilky je povinen zajis-
tit její přepravu takovým způsobem, aby při ní ne-
mohlo dojít k napadení zásilky škodlivými orga-
nismy ani k případnému rozšíření škodlivých orga-
nismů z ní.“.

37. Nadpis nad označením § 29 se zrušuje.

38. § 29 a 30 včetně nadpisů znějí:

„§ 29

Předvývozní osvědčení

(1) Žádost o vydání předvývozního osvědčení
kromě obecných náležitostí žádosti podle správního
řádu obsahuje údaje o druhu a množství dotčených
rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů
a specifikaci zvláštních fytosanitárních požadavků
podle čl. 102 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031.

(2) Ústav vydá předvývozní osvědčení formou
dokladu, pokud ověří soulad dotčených rostlin, rost-
linných produktů nebo jiných předmětů se zvlášt-
ními fytosanitárními požadavky podle odstavce 1.
K osvědčení souladu dotčených rostlin, rostlinných
produktů nebo jiných předmětů se zvláštními fyto-
sanitárními požadavky může sloužit výsledek po-
souzení zdravotního stavu provedeného podle § 28
odst. 6.

(3) Vzor předvývozního osvědčení vydaného
podle odstavce 2 stanoví prováděcí právní předpis.
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§ 30

Karanténní stanice a izolační zařízení

(1) Ústav může vydat rozhodnutí o oprávnění
právnické nebo fyzické osoby provozovat karan-
ténní stanici v souladu s čl. 60 až 62 nařízení (EU)
2016/2031, pokud tato osoba podá na základě výzvy
Ústavu žádost. Ústav je oprávněn provozovat také
vlastní karanténní stanici.

(2) Ústav může na základě žádosti vydat roz-
hodnutí o oprávnění právnické nebo fyzické osoby
provozovat izolační zařízení v souladu s čl. 60 až 62
nařízení (EU) 2016/2031.“.

Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje.

39. V § 31 odst. 4 se slova „jejich působení,
proti výskytu škodlivých organismů na rostlinách
nebo rostlinných produktech, ani o vlivu na půso-
bení těchto škodlivých organismů“ nahrazují slovy
„použití přípravku, která jsou uvedena v čl. 2 odst. 1
nařízení (ES) č. 1107/2009“ a slova „takové působení
či vliv“ se nahrazují slovy „taková použití“.

40. V § 31a se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

41. V § 31b odst. 2 se za slovo „uvedením“

vkládají slova „obchodního názvu přebalovaného
přípravku a obchodního názvu přebaleného pří-
pravku,“.

42. V § 35 odst. 1 se na konci písmene c) slovo
„nebo“ zrušuje, na konci odstavce 1 se tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno e), které
zní:

„e) je třeba na základě nových údajů předložených
držitelem povolení změnit stávající technickou
specifikaci uvedenou v rozhodnutí.“.

43. V § 38 odst. 1 se slova „si Ústav vyžádá od
Ministerstva zdravotnictví závazné stanovisko
ohledně podmínek použití přípravku relevantních
pro území České republiky z hlediska ochrany
zdraví lidí. Ústav ve své žádosti informuje Minister-
stvo zdravotnictví o podmínkách použití přípravku,
za kterých byl přípravek povolen referenčním člen-
ským státem“ nahrazují slovy „vydá Ministerstvo
zdravotnictví závazné stanovisko do 75 dnů“.

44. V § 38 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

45. V § 43 odst. 2 se za slovo „odebrán,“ vklá-
dají slova „pokud o to ve lhůtě do 60 dnů ode dne
doručení výsledků laboratorní analýzy požádá,“.

46. V § 43 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Ústav je povinen uchovávat vzorky ode-
brané v souladu čl. 35 odst. 2 nařízení (EU) 2017/
/625 při kontrole uvádění přípravků na trh i jejich
používání po dobu 60 dnů ode dne doručení vý-
sledku jejich hodnocení provozovateli.“.

47. V nadpisu § 45 se slovo „dalšími“ nahrazuje
slovem „pomocnými“.

48. V nadpisu § 46 se slova „profesionálními
uživateli“ zrušují.

49. V § 46 odst. 1 úvodní část ustanovení zní:
„Fyzická nebo právnická osoba, která v rámci pod-
nikání nakládá s přípravky nebo pomocnými pro-
středky, pokud nejde o distributora, je povinna“.

50. V § 46 odst. 2 se slova „k uvedení těchto
přípravků na trh v České republice“ zrušují.

51. V § 46a odst. 4 se na konci textu písmene b)
doplňují slova „ , případně zdůvodnění skutečnosti,
že se jedná o distributora bez provozovny nebo mís-
ta pro nakládání s přípravky, který přípravky uvádí
na trh prostřednictvím prostředků komunikace na
dálku“.

52. V § 46b odst. 9 se slova „je povinen“ na-
hrazují slovy „a osoba, která uvádí na trh pomocné
prostředky, jsou povinni“.

53. V § 47 se na konci textu věty druhé doplňují
slova „nejpozději do 1 roku od doby, kdy prošla
doba použitelnosti“ a na konci paragrafu se doplňuje
věta „Oznámení musí obsahovat název přípravku,
číslo šarže, množství přípravku, velikost obalu a da-
tum, do kdy byla doba použitelnosti prodloužena.“.

54. V § 48a odst. 3 se za slovo „Ministerstvo“
vkládají slova „zemědělství (dále jen „minister-
stvo“)“.

55. § 50 se včetně poznámky pod čarou č. 37
zrušuje.

56. V § 51 odst. 1 písm. a) se část věty za střed-
níkem včetně středníku zrušuje.

57. V § 51 odst. 1 písm. b) se slovo „oprávně-
nému“ zrušuje.

58. V § 51 se na konci odstavce 1 doplňuje zá-
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věrečná část ustanovení, která zní: „Pokud je apli-
kace přípravku prováděna profesionálním uživate-
lem na pozemcích, které nevlastní ani jiným způso-
bem neužívá, oznamovací povinnost podle písme-
ne b) a odstavce 2 má vlastník nebo uživatel tohoto
pozemku.“.

59. V § 51 odst. 2 písm. a) se číslo „5“ nahra-
zuje číslem „2“.

60. V § 51 odst. 2 se na konci písmene a) čárka
nahrazuje tečkou, písmeno b) se zrušuje a zároveň se
zrušuje označení písmene a).

61. V § 51 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ ; to neplatí, je-li taková směs výslovně uve-
dena na etiketě přípravku, není přitom označena jako
zvláště nebezpečná pro včely a není-li na etiketě uve-
deno, že Ústav směs neposoudil“.

62. V § 51 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ ; to neplatí, je-li taková směs výslovně uve-
dena na etiketě přípravku, není přitom označena jako
nebezpečná pro včely a není-li na etiketě uvedeno, že
Ústav směs neposoudil“.

63. V § 51 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako od-
stavce 5 až 7.

64. V § 51 odst. 6 se číslo „6“ nahrazuje čís-
lem „5“.

65. V § 53 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako od-
stavce 1 až 4.

66. V § 53 odst. 4 se číslo „4“ nahrazuje čís-
lem „3“.

67. Nadpis nad označením § 54 se zrušuje.

68. V § 55 se slova „které bylo vydáno rozhod-
nutí o povolení pomocného prostředku“ nahrazují
slovy „která uvádí na trh pomocný prostředek“.

69. V § 59 odst. 1 se slova „3 pracovní dny
předem“ nahrazují slovy „do 3 pracovních dnů od
přemístění nebo dovozu na území České republiky“
a slova „před přemístěním nebo dovozem na území
České republiky“ se zrušují.

70. V § 59 odst. 3 se čárka na konci písmene a)
nahrazuje slovem „a“, na konci písmene b) se čárka
nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

71. V § 60 odst. 1 písm. a) se slova „3 pracovní
dny před přemístěním“ nahrazují slovy „do 3 pra-
covních dnů od přemístění“, slovo „přemístí“ se na-
hrazuje slovem „přemístily“ a slovo „dovezou“ se
nahrazuje slovem „dovezly“.

72. Na konci nadpisu hlavy V se doplňují slova
„NA OCHRANU ROSTLIN“.

73. V § 65 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Ústav vede evidenci způsobilých provozo-
ven kontrolního testování.“.

74. § 68 včetně nadpisu zní:

„§ 68

Ošetřování nebo označování dřevěného
obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů

proti škodlivým organismům

(1) Ústav na žádost registrovaného provozova-
tele vydá doklad o oprávnění k provádění označo-
vání uvedeného v čl. 96 nařízení (EU) 2016/2031
nebo oprav dřevěného obalového materiálu podle
čl. 97 nařízení (EU) 2016/2031, pokud registrovaný
provozovatel prokáže, že splňuje podmínky stano-
vené

a) v čl. 98 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, pokud
hodlá provozovat zařízení k ošetřování, nebo

b) v čl. 98 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, pokud
hodlá používat dřevo ošetřené v zařízení jiného
provozovatele.

(2) Za registrovaného provozovatele se pro účel
uvedený v odstavci 1 považuje osoba zapsaná v ob-
chodním nebo živnostenském rejstříku nebo v regis-
tru vedeném Ústavem podle § 12.

(3) Žádost kromě obecných náležitostí žádosti
podle správního řádu obsahuje návrh technologic-
kého postupu k ošetření a označení dřevěného oba-
lového materiálu, dřeva a jiných předmětů, pokud
jde o registrovaného provozovatele podle odstavce 1
písm. a), nebo návrh technologického postupu
k označení dřevěného obalového materiálu, dřeva
a jiných předmětů, pokud jde o registrovaného pro-
vozovatele podle odstavce 1 písm. b). Vzor žádosti
zveřejní Ústav na svých internetových stránkách.

(4) Ústav vede a aktualizuje rejstřík provozova-
telů oprávněných podle odstavce 1 v souladu s § 87
odst. 4.
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(5) Provozovatel oprávněný podle odstavce 1
písm. a)

a) smí k ošetřování dřeva, dřevěného obalového
materiálu nebo jiných předmětů proti škodli-
vým organismům používat pouze jím provozo-
vané zařízení k ošetřování,

b) je povinen dodržovat způsob označování stano-
vený prováděcím právním předpisem, technické
a technologické požadavky a postupovat podle
technologického postupu schváleného Ústavem,

c) smí k označování dřeva, dřevěného obalového
materiálu nebo jiných předmětů používat pouze
jemu Ústavem stanovený jedinečný číselný kód,

d) je povinen uchovávat záznamy o ošetření dřeva,
dřevěného obalového materiálu nebo jiných
předmětů po dobu dvou let od provedeného
ošetření,

e) oznamuje Ústavu bez zbytečného odkladu
změny údajů v rejstříku vedeném podle § 87
odst. 4, a jakékoliv změny, které mohou vést
k nedodržení povinností uvedených v písme-
ni b), a pozastavení, obnovení nebo ukončení
činnosti, ke které byl oprávněn podle od-
stavce 1,

f) je povinen dodržovat další povinnosti stanovené
přímo použitelnými předpisy Evropské unie
přijatými na základě nařízení (EU) 2016/2031.

(6) Provozovatel oprávněný podle odstavce 1
písm. b)

a) je povinen dodržovat způsob označování stano-
vený prováděcím právním předpisem a postupo-
vat podle technologického postupu schváleného
Ústavem,

b) smí k označování dřeva, dřevěného obalového
materiálu nebo jiných předmětů používat pouze
jemu Ústavem stanovený jedinečný číselný kód,

c) oznamuje Ústavu bez zbytečného odkladu
změny údajů v rejstříku vedeném podle § 87
odst. 4, a jakékoliv změny, které mohou vést
k nedodržení povinností uvedených v písme-
ni a), a pozastavení, obnovení nebo ukončení
činnosti, ke které byl oprávněn podle od-
stavce 1,

d) je povinen dodržovat další povinnosti stanovené
přímo použitelnými předpisy Evropské unie
přijatými na základě nařízení (EU) 2016/2031.

(7) Ústav zruší oprávnění provozovatele vy-
dané podle odstavce 1,

a) pokud o to tento oprávněný provozovatel
Ústav požádá,

b) pokud Ústav zjistí, že ukončil činnost, ke které
byl oprávněn podle odstavce 1, nebo

c) v souladu s čl. 98 odst. 4 druhým pododstavcem
nařízení (EU) 2016/2031.

(8) Prováděcí právní předpis stanoví

a) způsob označování podle odstavce 5 písm. b)
nebo odstavce 6 písm. a) a čl. 96 nařízení (EU)
2016/2031,

b) technické a technologické požadavky vhodné
k provedení ošetření podle odstavce 5 písm. b)
a čl. 98 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2016/
/2031,

c) způsob prokázání splnění podmínek a rozsah
znalostí uvedených v čl. 98 odst. 1 písm. a) na-
řízení (EU) 2016/2031.“.

75. § 69 a 69a se zrušují.

76. V § 71 odst. 1 písm. e) se slova „monito-
ringu a ochrany proti šíření invazních škodlivých
organismů a“ zrušují.

77. V § 71 se na konci odstavce 1 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňují se písmena j) až m), která
znějí:

„j) schvaluje pohotovostní plány pro prioritní ško-
dlivé organismy podle čl. 25 nařízení (EU)
2016/2031 a akční plány pro prioritní škodlivé
organismy podle čl. 27 nařízení (EU) 2016/
/2031, vypracované nebo aktualizované Ústa-
vem, a zveřejňuje je ve Věstníku Ministerstva
zemědělství a na svých internetových stránkách,

k) na návrh Ústavu schvaluje plány simulačních
cvičení zaměřených na prioritní škodlivé orga-
nismy podle čl. 26 nařízení (EU) 2016/2031 a za-
jišťuje koordinaci orgánů veřejné správy při je-
jich provádění,

l) koordinuje činnost ústředních orgánů státní
správy při plnění úkolů souvisejících s předchá-
zením zavlečení a šíření prioritních škodlivých
organismů a s jejich eradikací a

m) na návrh Ústavu podává Komisi žádosti
o uznání a změnu velikosti chráněné zóny podle
čl. 32 odst. 1 a čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) 2016/
/2031.“.
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78. V § 71 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se
zrušuje označení odstavce 1.

79. V § 72 odst. 1 úvodní části ustanovení se za
slovo „zákona“ vkládají slova „a přímo použitelných
předpisů Evropské unie“.

80. V § 72 odst. 1 písm. a) se slova „podle § 5
a 6“ zrušují.

81. V § 72 odst. 1 písm. b) se slova „ , popří-
padě invazních škodlivých organismů podle § 7
až 13, § 15 až 17, § 19, 21, 22, § 25 až 30“ zrušují.

82. V § 72 odst. 1 se na konci textu písmene d)
doplňují slova „na ochranu rostlin“.

83. V § 72 odst. 1 písm. e) se slova „podle § 74
až 77 a § 79a až 79i“ zrušují.

84. V § 72 odst. 1 písm. f) se slova „podle § 79,
§ 81 až 83 a § 86“ zrušují.

85. V § 72 odst. 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písme-
na a) až g).

86. V § 72 odst. 2 se písmena e) a f) zrušují.

Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno e).

87. V § 72 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

88. V § 72 se doplňují odstavce 6 až 8, které
znějí:

„(6) Ústav je příslušným orgánem podle naří-
zení (EU) 2016/2031 a přímo použitelných předpisů
Evropské unie přijatých na jeho základě a v oblasti
ochranných opatření proti škodlivým organismům
rostlin a v oblasti požadavků na dodávání na trh
a používání přípravků podle nařízení (EU) 2017/
/625 a přímo použitelných předpisů Evropské unie
přijatých na jeho základě, s výjimkou toho, kdy je
příslušným orgánem ministerstvo podle § 71.

(7) Ústav plní povinnosti a vykonává pravo-
moci stanovené členským státům podle nařízení
(EU) 2016/2031 a přímo použitelných předpisů
Evropské unie přijatých na jeho základě a v oblasti
ochranných opatření proti škodlivým organismům
rostlin a požadavků na dodávání na trh a používání
přípravků podle nařízení (EU) 2017/625 a přímo
použitelných předpisů Evropské unie přijatých na

jeho základě, s výjimkou působnosti, kterou vyko-
nává ministerstvo podle § 71.

(8) Ústav je oprávněn přijmout opatření podle
čl. 31, 52 a 60 nařízení (EU) 2016/2031.“.

89. V § 73 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako od-
stavce 1 až 4.

90. V § 73 odst. 1 se číslo „8“ nahrazuje čís-
lem „9“.

91. V § 73 odst. 2 se slova „výskyt a šíření ple-
velů, jakožto škodlivých organismů“ nahrazují slovy
„škodlivé organismy“.

92. V § 73 odst. 4 se text „1 až 3“ nahrazuje
textem „1 a 2“.

93. V § 73a odst. 1 písm. a) se slovo „nepřed-
loží“ nahrazuje slovy „nedoloží vydání platného“.

94. V § 73a odst. 1 písm. a) a b) se za slova
„podle čl. 28“ vkládají slova „nebo povolení k sou-
běžnému obchodu podle čl. 52“.

95. V § 73a odst. 1 písm. b) se slovo „předlo-
žením“ nahrazuje slovy „doložením vydání plat-
ného“.

96. V § 73a se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Celní úřad spolupracuje s Ústavem na pro-
vádění kontrol označení, které prokazuje, že dře-
věný obalový materiál, jenž se používá při dopravě
zboží dováženého ze třetích zemí do České repu-
bliky, byl řádně ošetřen proti výskytu škodlivých
organismů.“.

97. V § 74 odstavec 1 zní:

„(1) Ústav vykonává dozor nad dodržováním

a) ustanovení o integrované ochraně rostlin,

b) povinností spojených s ochranou rostlinných
produktů z hlediska bezpečnosti potravin, po-
kud jde o škodlivé organismy,

c) požadavků a povinností spojených s ochranou
proti zavlékání a rozšiřování škodlivých orga-
nismů,

d) požadavků a povinností souvisejících s uvádě-
ním na trh a používáním přípravků a pomoc-
ných prostředků,

e) opatření k ochraně včel, zvěře, vodních orga-
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nismů a dalších necílových organismů při pou-
žití přípravků,

f) ustanovení o používání a kontrolním testování
profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků
a nad účinností použitých metod hubení škodli-
vých organismů při provozování zařízení k oše-
třování dřevěného obalového materiálu, dřeva
nebo jiných předmětů,

g) požadavků týkajících se

1. výkonu odborných rostlinolékařských čin-
ností pověřenými fyzickými a právnickými
osobami,

2. činnosti poradců nebo osob podnikajících na
základě živnostenského oprávnění včetně
dodržování podmínek odborné způsobilosti
pro tyto činnosti,

h) dalších povinností stanovených fyzickým
a právnickým osobám tímto zákonem nebo na-
řízených na jeho základě a

i) podmínek poskytování znalostí v rámci pořá-
dání kurzů a školení k získání a prodloužení
osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání
s přípravky, podmínek, na jejichž základě byla
vzdělávací zařízení pověřena ministerstvem,
a povinností zaměstnavatelů pořádajících kurzy
pro své zaměstnance.“.

98. V § 74 se odstavce 2 až 5 zrušují.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 2.

99. V § 76 odst. 1 písm. a) úvodní části ustano-
vení se za slovo „vymezeném“ vkládají slova „ , po-
případě v terénu vyznačeném“.

100. V § 76 odst. 1 písm. f) se slovo „a“ nahra-
zuje slovem „nebo“ a za slova „pro výrobu,“ se
vkládá slovo „skladování,“.

101. V § 76 odst. 1 písm. h) se za slovo „testo-
vání“ vkládají slova „nebo zákaz provozování karan-
ténní stanice nebo izolačního zařízení“.

102. V § 76 odst. 1 písmeno i) zní:

„i) zákaz provozování zařízení k ošetřování dřevě-
ného obalového materiálu, dřeva nebo jiných
předmětů nebo zákaz označování dřevěného
obalového materiálu, dřeva nebo jiných před-
mětů.“.

103. V § 76 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

„a) proti zavlékání a rozšiřování škodlivých orga-

nismů v souladu s ustanoveními nařízení (EU)
2016/2031 a nařízení (EU) 2017/625,

b) při kalamitním přemnožení škodlivého orga-
nismu, pokud v těchto případech Ústav uznal
na základě odborného šetření vyhlášení mimo-
řádných rostlinolékařských opatření za po-
třebné,“.

104. V § 76 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

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

105. V § 76 odst. 2 písm. c) se slova „zacházení
s přípravky“ nahrazují slovy „nakládání s přípravkem
nebo pomocným prostředkem“.

106. V § 76 odst. 2 písm. d) bodě 3 se slova
„mechanizační prostředek není bezpečný“ nahrazují
slovy „zařízení pro aplikaci přípravků nejsou bez-
pečné“.

107. V § 76 odst. 2 písm. d) bod 4 zní:

„4. zařízení k ošetřování nebo označování dře-
věného obalového materiálu, dřeva nebo ji-
ných předmětů neodpovídá podmínkám
stanoveným v § 68 a v nařízení (EU)
2016/2031.“.

108. V § 76 odstavec 6 zní:

„(6) Kalamitním přemnožením škodlivého
organismu podle odstavce 2 písm. b) se rozumí vý-
razný nárůst výskytu škodlivého organismu, při kte-
rém hrozí nebezpečí značných škod, avšak zároveň
nevzniká krizová situace ve smyslu § 77 a zvláštních
právních předpisů54).“.

109. V § 76 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 až 11 se označují jako od-
stavce 7 až 10.

110. V § 76 se na konci odstavce 7 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které
zní:

„c) jednorázové povinné vyšetření rostlin nebo
rostlinných produktů, popřípadě jiných před-
mětů na napadení škodlivými organismy nebo
na rezistenci proti nim.“.

111. V § 76 odst. 8 a 9 se číslo „8“ nahrazuje
číslem „7“.

112. V § 76 odstavec 10 zní:

„(10) Žádost o náhradu nákladů a ztrát podle
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odstavce 7 kromě obecných náležitostí žádosti podle
správního řádu obsahuje

a) název peněžního ústavu a číslo účtu žadatele,
včetně směrového kódu peněžního ústavu, po-
kud je účet zřízen,

b) identifikaci mimořádných rostlinolékařských
opatření,

c) popis, dobu a rozsah plnění mimořádných rost-
linolékařských opatření, za které se požaduje
náhrada nákladů a ztrát, a

d) finanční vyjádření účelně vynaložených nákladů
a způsobených ztrát.“.

113. V § 76 se doplňuje odstavec 11, který zní:

„(11) K žádosti podle odstavce 7 se přiloží do-
klady

a) o vlastnictví příslušných pozemků nebo objektů
nebo o jejich užívání z jiného právního důvodu,

b) o zřízení běžného účtu v české měně,

c) prokazující rozsah plnění nařízených mimořád-
ných rostlinolékařských opatření a

d) prokazující vyčíslené účelně vynaložené ná-
klady a způsobené ztráty v důsledku provedení
mimořádných rostlinolékařských opatření.“.

114. Na konci textu § 77 se doplňují slova
„a ministerstva v návaznosti na pohotovostní plány
zpracované podle čl. 25 nařízení (EU) 2016/2031
a zveřejněné ministerstvem“.

115. V § 79 odstavec 1 zní:

„(1) Žadatel o

a) provedení průzkumu výskytu škodlivých orga-
nismů,

b) povolení dovozu, přemísťování v rámci území
České republiky, držení a množení karantén-
ního materiálu,

c) vystavení nebo nahrazení rostlinolékařského
pasu a o schválení plánu řízení rizik škodlivých
organismů,

d) provedení dovozní rostlinolékařské kontroly,

e) provedení šetření za účelem vystavení rostlino-
lékařského osvědčení a posouzení zdravotního
stavu rostlin, rostlinných produktů nebo jiných
předmětů v souvislosti s jejich předpokládaným
vývozem do třetí země,

f) povolení přípravků, s výjimkou přípravků,
v nichž jsou účinnou látkou živé mikroorga-

nismy, které mají obecný nebo specifický úči-
nek proti škodlivým organismům,

g) udělení osvědčení o způsobilosti k provádění
úředně uznaných zkoušek,

h) povolení souběžného obchodu,

i) povolení pomocného prostředku, s výjimkou
bioagens,

j) posouzení provozovny pro kontrolní testování
profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků,

k) oprávnění k provádění označování dřevěného
obalového materiálu, dřeva nebo jiných před-
mětů nebo k provádění oprav dřevěného obalo-
vého materiálu,

l) pověření výkonem působnosti referenční labo-
ratoře pro laboratorní činnosti, nebo

m) provedení dalších odborných úkonů,

je povinen Ústavu uhradit náklady, které mu vznikly
při provádění příslušných odborných úkonů. Ná-
hrada nákladů za odborné úkony, na které se vzta-
huje nařízení (EU) 2017/625, se vypočte podle to-
hoto nařízení.“.

116. V § 79 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Prováděcí právní předpis stanoví paušální
částku nákladů za dodatečnou kontrolu podle čl. 79
odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2017/625. O náhradě
nákladů za tuto kontrolu rozhodne Ústav na základě
tohoto nařízení, přičemž náhrada je příjmem stát-
ního rozpočtu a vybírá ji Ústav.“.

117. V § 79a se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
nesplní některou z dalších povinností podle nařízení
(EU) 2016/2031 nebo nařízení (EU) 2017/625 nebo
přímo použitelných předpisů Evropské unie přija-
tých na jejich základě, než které jsou uvedeny
v § 79b až 79d.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

118. V § 79a odst. 3 se text „odstavce 1“ nahra-
zuje slovy „odstavců 1 a 2“.

119. V § 79b odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) jako osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává
anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty
nebo jiné předměty, nebo jako vlastník po-
zemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá
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z jiného právního důvodu, poruší povinnost
podle § 3 odst. 1,

b) doveze, přemístí, drží nebo množí karanténní
materiál bez povolení podle § 8 odst. 1,

c) nepoužije při dovozu rostliny, rostlinného pro-
duktu nebo jiného předmětu rostlinolékařské
osvědčení podle nařízení (EU) 2016/2031,

d) nepředloží zásilku rostliny, rostlinného pro-
duktu nebo jiného předmětu k úřední kontrole
podle nařízení (EU) 2017/625,

e) nepostupuje při vývozu rostlin, rostlinných
produktů nebo jiných předmětů v souladu
s § 28 odst. 1,

f) v rozporu s § 46d doveze ze třetí země přípra-
vek pro vlastní potřebu,

g) neoznámí Ústavu přebalování přípravku podle
§ 31b odst. 2, nebo

h) jako vlastník pozemku nebo objektu v území,
v němž je nařízeno mimořádné rostlinolékařské
opatření, nebo jako osoba, která takové nemo-
vitosti užívá z jiného právního důvodu, nepo-
skytne informace podle § 76 odst. 5.“.

120. V § 79c odst. 1 se na konci písmene e) do-
plňuje slovo „nebo“ a písmeno h) se zrušuje.

121. V § 79d odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) zavleče, rozšíří, doveze, přemístí, drží, množí
nebo vypustí škodlivý organismus, rostlinu,
rostlinný produkt nebo jiný předmět v rozporu
s nařízením (EU) 2016/2031 nebo přímo použi-
telnými předpisy Evropské unie přijatými na
jeho základě,

b) neinformuje Ústav o škodlivých organismech
podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031,

c) nedodrží opatření uložené Ústavem podle § 75
nebo 76, nebo

d) označí dřevěný obalový materiál, dřevo nebo
jiný předmět nebo opraví dřevěný obalový ma-
teriál v rozporu s § 68 odst. 5 nebo 6 nebo na-
řízením (EU) 2016/2031.“.

122. V § 79e odst. 1 písm. a) se na konci textu
bodu 3 doplňují slova „ , nebo použije pomocný
prostředek, který není povolen podle tohoto zá-
kona“.

123. V § 79e odst. 1 písm. b) se bod 2 zrušuje
a zároveň se zrušuje označení bodu 1.

124. V § 79e odst. 1 písmena l) a m) znějí:

„l) označí dřevěný obalový materiál, dřevo nebo
jiný předmět nebo opraví dřevěný obalový ma-
teriál v rozporu s § 68 odst. 5 nebo 6 nebo na-
řízením (EU) 2016/2031, nebo

m) při pořádání základního kurzu nebo doplňují-
cího školení nesplní povinnost podle § 86
odst. 1, § 86a odst. 1 nebo 2 nebo § 86b odst. 2
nebo 3.“.

125. V § 79e se za odstavec 1 vkládá nový od-
stavec 2, který zní:

„(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou
z dalších povinností podle nařízení (EU) 2016/2031
nebo nařízení (EU) 2017/625 nebo přímo použitel-
ných předpisů Evropské unie přijatých na jejich zá-
kladě, než které jsou uvedeny v § 79f až 79h.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

126. V § 79e odst. 3 se za číslo „1“ vkládá
text „a 2“.

127. V § 79f odstavec 1 zní:

„(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že

a) jako osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává
anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty
nebo jiné předměty, nebo jako vlastník po-
zemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá
z jiného právního důvodu, poruší povinnost
podle § 3 odst. 1,

b) doveze, přemístí, drží nebo množí karanténní
materiál bez povolení podle § 8 odst. 1,

c) v rozporu s § 46d doveze ze třetí země přípra-
vek pro vlastní potřebu,

d) neinformuje o bezprostředním nebezpečí podle
čl. 9 odst. 3 a čl. 33 odst. 1 nařízení (EU) 2016/
/2031,

e) nepřijme opatření a nepostupuje podle čl. 14
nařízení (EU) 2016/2031,

f) neinformuje zákazníky v rámci prodeje pro-
střednictvím smluv uzavřených na dálku podle
nařízení (EU) 2016/2031,

g) provádí činnosti stanovené v čl. 65 odst. 1 na-
řízení (EU) 2016/2031 bez předchozí registrace
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v souladu s tímto nařízením a § 12 nebo nepřed-
loží aktualizaci údajů a prohlášení podle naří-
zení (EU) 2016/2031,

h) nezavede systémy nebo postupy vysledovatel-
nosti podle nařízení (EU) 2016/2031 nebo in-
formace z nich nezpřístupní podle nařízení
(EU) 2016/2031,

i) při dovozu rostliny, rostlinného produktu nebo
jiného předmětu poruší některou z povinností
týkající se rostlinolékařského osvědčení podle
nařízení (EU) 2016/2031 nebo přímo použitel-
ných předpisů Evropské unie přijatých na jeho
základě,

j) poruší některou z povinností týkající se rostli-
nolékařských pasů podle čl. 79 až 95 nařízení
(EU) 2016/2031 nebo přímo použitelných před-
pisů Evropské unie přijatých na jeho základě,

k) nepředloží zásilku rostliny, rostlinného pro-
duktu nebo jiného předmětu k úřední kontrole
podle nařízení (EU) 2017/625,

l) nevyplní pro zásilku rostliny, rostlinného pro-
duktu nebo jiného předmětu společný zdra-
votní vstupní doklad nebo nezadá její přísluš-
nou část podle nařízení (EU) 2017/625,

m) nepostupuje při vývozu rostlin, rostlinných
produktů nebo jiných předmětů v souladu
s § 28 a čl. 100 a 101 nařízení (EU) 2016/2031,

n) provozuje karanténní stanici nebo izolační za-
řízení v rozporu s nařízením (EU) 2016/2031,
nebo

o) jako vlastník pozemku nebo objektu v území,
v němž je nařízeno mimořádné rostlinolékařské
opatření, nebo jako osoba, která takové nemo-
vitosti užívá z jiného právního důvodu, nepo-
skytne informace podle § 76 odst. 5.“.

128. V § 79g odst. 1 písm. l) se body 1 a 3 zru-
šují.

Dosavadní body 2 a 4 se označují jako body 1 a 2.

129. V § 79g odst. 1 písm. l) bodě 1 se slova
„odst. 1 až 4 nebo § 52“ zrušují.

130. V § 79g odst. 1 písm. r) se za slovo „ob-
chodu“ vkládají slova „neoznámí zrušení povolení
přípravku nebo ukončení jeho uvádění na trh nebo“
a číslo „4“ se nahrazuje číslem „3“.

131. V § 79g odst. 1 písmeno s) zní:

„s) přemístí nebo vyrobí přípravek určený k použití

v jiném členském státě nebo třetí zemi v rozporu
s § 59 nebo přemístí nebo vyrobí přípravek
nebo pomocný prostředek za účelem uvedení
na trh v rozporu s § 60 nebo přímo použitel-
ným předpisem Evropské unie upravujícím uvá-
dění přípravků na trh nebo jako distributor pří-
pravku nebo pomocného prostředku v dokladu
o jejich prodeji neuvede údaje podle § 60
odst. 3,“.

132. V § 79g odst. 1 se na konci písmene u)
slovo „nebo“ zrušuje, na konci odstavce se tečka na-
hrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno w),
které zní:

„w) skladuje přípravky nebo pomocné prostředky
v rozporu s § 46.“.

133. V § 79h odstavec 1 zní:

„(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická
osoba se dopustí přestupku tím, že

a) zavleče, rozšíří, doveze, přemístí, drží, množí
nebo vypustí škodlivý organismus, rostlinu,
rostlinný produkt nebo jiný předmět v rozporu
s nařízením (EU) 2016/2031 nebo přímo použi-
telnými předpisy Evropské unie přijatými na
jeho základě,

b) nedodrží mimořádné rostlinolékařské opatření
nařízené podle § 76, nebo

c) jako provozovatel stanoviště hraniční kontroly
neumístí ve svých prostorách kontejner určený
k odkládání rostlin, rostlinných produktů a ji-
ných předmětů nebo obsah kontejneru bez-
pečně nezlikviduje pod dohledem Ústavu podle
§ 25 odst. 3.“.

134. V § 79i odst. 1 se číslo „3“ nahrazuje
číslem „2“.

135. V části první se hlava VIII včetně nadpisu
a poznámek pod čarou č. 57 a 58 zrušuje.

136. V § 81 odst. 1 písm. a) se za slovo „moni-
toring“ vkládají slova „a průzkum výskytu škodli-
vých organismů,“ a slova „škodlivých organismů ji-
ných než uvedených v § 10 odst. 1 a škodlivých
organismů, proti jejichž zavlékání a rozšiřování jsou
stanovena opatření podle § 7 odst. 4 nebo podle § 11
odst. 2 a 3“ se zrušují.

137. V § 81 odst. 1 písmeno d) zní:

„d) diagnostika škodlivých organismů.“.

Sbírka zákonů č. 369 / 2019Částka 153 Strana 3785



138. V § 81 odstavec 2 zní:

„(2) Prováděním odborných rostlinolékařských
činností podle odstavce 1 lze pověřit právnickou
nebo fyzickou osobu, pokud tato osoba podá na zá-
kladě výzvy Ústavu žádost a splňuje podmínky od-
borné způsobilosti podle § 84 a podmínky pro pře-
nesení některých úkolů příslušných orgánů stano-
vené v hlavě II kapitole III nařízení (EU) 2017/625.“.

139. V § 81 se odstavec 3 zrušuje.

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

140. V § 81 odst. 5 se slova „odstavcích 2 a 3“
nahrazují slovy „odstavci 2“.

141. § 82 a 83 včetně nadpisu znějí:

„Odborná způsobilost při výkonu státní správy

§ 82

(1) Odbornou rostlinolékařskou činnost na mi-
nisterstvu a v Ústavu mohou vykonávat osoby s vy-
sokoškolským vzděláním v oblasti vzdělávání Země-
dělství, Biologie, ekologie a životní prostředí nebo
Lesnictví a dřevařství nebo obdobné vysokoškolské
vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole
nezařazeným do oblasti vzdělávání.

(2) Odborně způsobilou osobou k

a) výkonu odborných rostlinolékařských činností
podle § 5 odst. 4 písm. a), § 6 odst. 1, § 13
odst. 3, § 14 odst. 2, § 21, § 26 odst. 1, § 28
odst. 1 a 6 a § 29 odst. 2,

b) výkonu rostlinolékařského dozoru podle § 74
odst. 1 písm. a) až c) a e) a g), dozoru nad do-
držováním požadavků a povinností souvisejí-
cích s používáním přípravků a pomocných pro-
středků a nad účinností použitých metod hu-
bení škodlivých organismů při provozování za-
řízení k ošetřování dřevěného obalového
materiálu, dřeva nebo jiných předmětů, a

c) uložení úředního opatření nebo nařízení mimo-
řádného rostlinolékařského opatření proti za-
vlékání a rozšiřování škodlivých organismů
nebo na základě výsledků rostlinolékařského
dozoru podle písmene b),

je pouze osoba, která splňuje podmínku stanovenou
v odstavci 1 a současně kvalifikaci uvedenou v od-
stavci 3.

(3) Za osobu odborně způsobilou k činnostem
uvedeným v odstavci 2 se považuje osoba, která

a) získala vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdě-
lávání Zemědělství nebo Biologie, ekologie a ži-
votní prostředí se zaměřením na rostlinolékař-
ství nebo obdobné vysokoškolské vzdělání,
které bylo získáno studiem na vysoké škole ne-
zařazeným do oblasti vzdělávání,

b) je absolventem programu celoživotního vzdělá-
vání se zaměřením na rostlinolékařství uskuteč-
ňovaného na vysoké škole, která zároveň po-
skytovala vysokoškolské vzdělávání v oblastech
vzdělávání Zemědělství, Lesnictví a dřevařství
nebo Biologie, ekologie a životní prostředí nebo
obdobné vysokoškolské vzdělávání ve studiu
nezařazeném do oblasti vzdělávání určený pro
absolventy studijních programů z jiných oblastí
vzdělávání,

c) je držitelem vědecké hodnosti v oboru rostlino-
lékařství nebo ochrany rostlin,

d) získala střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru vzdělání Rostlinolékařství nebo Ochra-
na rostlin,

e) získala střední vzdělání s maturitní zkouškou
v oboru vzdělání Vinohradnictví, Zahradnictví
nebo Lesnictví nebo vyšší odborné vzdělání ve
skupině oborů vzdělání Zemědělství a lesnictví
a praxi nejméně 2 roky v oboru rostlinolékař-
ství, nebo

f) získala osvědčení o profesní kvalifikaci pro čin-
nost zemědělského poradenství pro ochranu
rostlin nebo rostlinolékaře99).

(4) Na služební místo představeného v Ústavu,
který je oprávněn vést podřízené státní zaměstnance
vykonávající činnosti podle odstavce 2, může být
jmenována pouze osoba, pokud získala odbornou
způsobilost podle odstavce 3.

(5) Státní správu na úseku rostlinolékařské péče
stanovenou tímto zákonem pro obecní úřady mohou
vykonávat osoby, které mají zvláštní odbornou způ-
sobilost podle zákona o úřednících územních samo-
správných celků61).

(6) Za odborně způsobilé pro výkon státní
správy na úseku rostlinolékařské péče se považují též

a) absolventi zahraničních vysokých škol, kteří
získali osvědčení o uznání vysokoškolského
vzdělání podle zvláštního zákona62) v oblastech
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a zaměřeních studia uvedených v odstavci 3
písm. a), nebo

b) osoby, které získaly kvalifikaci k této odborné
činnosti v jiném členském státě Evropské unie
a tato kvalifikace byla uznána63).

(7) Obsah a rozsah znalostí poskytovaných
v rámci vzdělávání podle odstavce 3 písm. a) a b)
musí

a) odpovídat obsahu a rozsahu odborné rostlino-
lékařské činnosti ve státní správě, a v tomto
smyslu být ověřen na základě kladného stano-
viska ministerstva, jako uznávacího orgánu po-
dle zákona o vysokých školách, přiloženého
k žádosti o akreditaci studijního programu, a

b) být v souladu s obsahem a rozsahem základního
kurzu stanoveného podle § 86b odst. 3 písm. c).

(8) K poskytování znalostí podle odstavce 7 tý-
kajících se ochrany zdraví lidí jsou oprávněny pouze
fyzické osoby pověřené Ministerstvem zdravotnic-
tví.

§ 83

(1) Služební orgán může u služebního místa, na
němž je vykonávána činnost podle § 82 odst. 2, při-
jmout do služebního poměru na dobu určitou a za-
řadit na služební místo na dobu určitou osobu, nebo
zařadit na služební místo na dobu určitou státního
zaměstnance, i pokud nesplňuje odbornou způsobi-
lost podle § 82 odst. 3. Doba určitá se stanoví v délce
doby, na kterou bylo služební místo zřízeno, pokud
nebyla v oznámení o vyhlášení výběrového řízení
uvedena doba kratší, nejdéle však v délce 3 let.

(2) Státní zaměstnanec uvedený v odstavci 1
předloží nejpozději do 2 let ode dne vzniku služeb-
ního poměru potvrzení o zápisu ke studiu nebo
vzdělávání podle § 82 odst. 3, jinak jeho služební
poměr skončí dnem následujícím po uplynutí této
lhůty. Služební poměr skončí rovněž dnem následu-
jícím po dni, kdy se služební úřad dozví, že státní
zaměstnanec ukončí vzdělávání nebo studium podle
§ 82 odst. 3 jiným než řádným způsobem.

(3) Státní zaměstnanec má po doložení získání
odborné způsobilosti podle § 82 odst. 3 nárok, aniž
by bylo dotčeno ustanovení § 29 zákona o státní
službě, na

a) změnu doby trvání služebního poměru na dobu

neurčitou a na zařazení na dosavadní služební
místo na dobu neurčitou,

b) zařazení na dosavadní služební místo na dobu
neurčitou,

c) změnu doby trvání služebního poměru na dobu
určitou a na zařazení na dosavadní služební
místo na dobu určitou v délce doby, na kterou
bylo služební místo zřízeno, nebo v délce doby
uvedené v oznámení o vyhlášení výběrového
řízení, nebo

d) zařazení na dosavadní služební místo na dobu
určitou v délce doby, na kterou bylo služební
místo zřízeno, nebo v délce doby uvedené
v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

(4) Služební úřad kontroluje průběh vzdělávání
nebo studia státního zaměstnance uvedeného v od-
stavci 1. Střední škola, vyšší odborná škola, vysoká
škola nebo autorizovaná osoba99) je povinna sdělit
služebnímu úřadu na základě jeho žádosti informaci
o průběhu vzdělávání nebo studia státního zaměst-
nance.“.

Poznámky pod čarou č. 59 a 60 se zrušují.

142. V § 85 odst. 1 písm. a) se text „§ 82
odst. 2“ nahrazuje slovy „§ 82 odst. 3 písm. a)
až c) nebo f)“ a text „§ 82 odst. 5,“ se nahrazuje
textem „§ 82 odst. 6, nebo“.

143. V § 85 odst. 1 písmeno b) zní:

„b) splňují podmínky odborné kvalifikace rostlino-
lékaře podle § 82 odst. 3 písm. d) a e) a mají
nejméně tříletou odbornou praxi v oboru rost-
linolékařství.“.

144. V § 85 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

145. V § 86 odst. 1 se slova „nebo druhého
stupně“ a slova „a středního vzdělání s maturitní
zkouškou nebo studia na vysoké škole“ zrušují.

146. V § 86 odst. 2 se text „§ 82 odst. 2“ na-
hrazuje textem „§ 82 odst. 3 písm. a) až c)“, text
„§ 82 odst. 5“ se nahrazuje textem „§ 82 odst. 6“
a na konci odstavce se doplňuje věta „Za držitele
osvědčení druhého stupně se považuje též osoba
v období 3 let po ukončení středního vzdělání s ma-
turitní zkouškou nebo studia na vysoké škole, a to
v oborech stanovených prováděcím právním předpi-
sem.“.

147. V § 86 odst. 3 se slova „splňuje podmínky
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vzdělání pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 2 nebo 5,
nebo“ zrušují a na konci odstavce se doplňuje věta
„Za držitele osvědčení třetího stupně se považuje též
osoba v období 5 let po splnění podmínky vzdělání
pro rostlinolékaře podle § 82 odst. 3 písm. a) až c)
nebo § 82 odst. 6.“.

148. V § 86 odst. 5 se slova „na základě“ na-
hrazují slovy „pouze na základě absolvování základ-
ního kurzu a“.

149. V § 86a odst. 1 se na konci textu písme-
ne d) doplňují slova „ , a identifikační číslo zaměst-
navatele nebo jiného provozovatele, který zajišťuje
dohled nad touto osobou při nakládání s přípravky
v rámci profesních činností, pokud mu bylo identi-
fikační číslo přiděleno“.

150. V § 86a odstavec 2 zní:

„(2) K poskytování odborných rostlinolékař-
ských znalostí v rámci základních kurzů, doplňují-
cích školení a kurzů organizovaných zaměstnavate-
lem, týkajících se rostlinolékařské péče, je oprávněn
pouze odborný školitel; odborným školitelem může
být jen fyzická osoba, která je držitelem platného
osvědčení o odborné způsobilosti podle § 86 odst. 3
a

a) splňuje podmínky odborné kvalifikace rostlino-
lékaře podle § 82 odst. 3 písm. a) až c) nebo f)
nebo § 82 odst. 6, nebo

b) má vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání
Zemědělství nebo Biologie, ekologie a životního
prostředí nebo obdobné vysokoškolské vzdě-
lání, které bylo získáno studiem na vysoké škole
nezařazeným do oblasti vzdělávání, v rámci kte-
rého složila zkoušku z ochrany rostlin, a nej-
méně pětiletou odbornou praxi ve stejných ob-
lastech.

K poskytování znalostí týkajících se ochrany zdraví
lidí jsou oprávněny pouze fyzické osoby pověřené
Ministerstvem zdravotnictví.“.

151. V § 87 odstavec 1 zní:

„(1) V úředním registru podle § 12 odst. 1 vede
Ústav údaje stanovené v čl. 67 nařízení (EU) 2016/
/2031 a zpřístupňuje údaje uvedené v čl. 68 nařízení
(EU) 2016/2031.“.

152. V § 87 odstavce 3 a 4 znějí:

„(3) Evidence provozoven kontrolního testo-
vání vedená podle § 65 odst. 6 obsahuje tyto údaje:

a) obchodní firmu nebo název právnické osoby
nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení fy-
zické osoby, pokud není zapsána do obchod-
ního rejstříku,

b) adresu provozovny,

c) kód provozovny kontrolního testování,

d) specializaci provozovny kontrolního testování a

e) údaje o kontaktní osobě, a to jméno a příjmení,
adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

(4) V rejstříku provozovatelů oprávněných po-
dle § 68 odst. 1 vede Ústav tyto údaje:

a) identifikační číslo osoby a provozovny, pod
kterým je provozovatel veden v obchodním
nebo živnostenském rejstříku, nebo registrační
číslo vedené podle § 12,

b) adresu sídla nebo místa podnikání a adresu mís-
ta, kde se provádí činnosti, ke kterým je pro-
vozovatel oprávněn podle § 68 odst. 1,

c) jedinečný číselný kód pro označování přidělený
Ústavem,

d) rozlišení, zda se jedná o provozovatele, který
provozuje technické zařízení k hubení či niko-
liv,

e) datum pozastavení a obnovení nebo ukončení
činnosti ze strany oprávněného provozovatele a

f) datum vydání, popřípadě zrušení oprávnění
k činnosti, ke které je provozovatel oprávněn
podle § 68 odst. 1.“.

153. V § 87 se na konci odstavce 5 tečka nahra-
zuje slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) identifikační číslo zaměstnavatele nebo jiného
provozovatele, který zajišťuje dohled nad drži-
telem osvědčení při nakládání s přípravky
v rámci profesních činností.“.

154. V § 87 se odstavec 6 zrušuje.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

155. V § 88 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

„a) o ochranných opatřeních proti škodlivým orga-
nismům rostlin k provedení § 6 odst. 1, § 13
odst. 3, § 25b odst. 6, § 28 odst. 2 a 4 a § 29
odst. 3,

b) o ošetřování nebo označování dřevěných obalo-
vých materiálů, dřeva a jiných předmětů k pro-
vedení § 68,“.
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156. V § 88 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) o ochranných opatřeních proti škodlivým orga-
nismům rostlin k provedení § 6 odst. 1, § 13
odst. 3, § 28 odst. 2 a 4 a § 29 odst. 3,“.

157. V § 88 odst. 1 písm. d) se text „5, 6 a 9“
nahrazuje textem „4 a 7“.

158. V § 88 odst. 1 písm. e) se text „odst. 3“
nahrazuje textem „a § 79 odst. 3“.

159. V § 88 odst. 3 se text „§ 31a odst. 5“ na-
hrazuje textem „§ 31a odst. 3“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Osoby, zapsané před nabytím účinnosti to-
hoto zákona v úředním registru Ústavu pod regis-
tračním číslem podle § 12 zákona č. 326/2004 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, nebo podle § 16 zákona č. 219/2003 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, se považují za osoby re-
gistrované v souladu s čl. 66 odst. 4 nařízení (EU)
2016/2031 i po nabytí účinnosti tohoto zákona. Re-
gistrační číslo těchto osob se ode dne nabytí účin-
nosti tohoto zákona uvádí ve tvaru „CZ-stávající re-
gistrační číslo osoby“. Tyto osoby se považují za
osoby oprávněné k vydávání rostlinolékařských
pasů, pokud postupem podle § 13 odst. 3 zákona
č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 1 roku ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona prokáží, že dis-
ponují znalostmi podle čl. 89 odst. 1 písm. a) naří-
zení (EU) 2016/2031.

2. Oprávnění k vydávání rostlinolékařských
pasů udělené podle § 17 odst. 2 zákona č. 326/2004
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona, zůstává po nabytí účinnosti tohoto
zákona nadále v platnosti, pokud jeho držitel postu-
pem podle § 13 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zá-
kona, nejpozději do 1 roku ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona prokáže, že disponuje znalostmi po-
třebnými k provádění šetření uvedených v čl. 87 na-
řízení (EU) 2016/2031.

3. Vstupní místa podle § 25 odst. 1 zákona
č. 326/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se považují za stanoviště
hraniční kontroly určená v souladu s § 25 odst. 1

zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona, a v souladu s čl. 59
nařízení (EU) 2017/625, pokud Ústavem nebude
rozhodnuto o pozastavení či zrušení jejich určení.

4. Místa pro provádění kontroly totožnosti
a kontroly zdravotního stavu zásilky nebo partie
schválená podle § 25a zákona č. 326/2004 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se považují za místa schválená pro provádění
kontroly totožnosti a fyzické kontroly zásilky nebo
partie schválená v souladu s § 25a odst. 1 zákona
č. 326/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.

5. Držitelé rozhodnutí o uznání způsobilosti
technického zařízení a o zapsání do rejstříku provo-
zovatelů technického zařízení podle § 68 odst. 3 zá-
kona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou označovat či
provádět opravy dřevěného obalového materiálu,
dřeva nebo jiných předmětů proti škodlivým orga-
nismům po dobu platnosti tohoto rozhodnutí. Drži-
telé rozhodnutí o zapsání do rejstříku výrobců oše-
třeného dřevěného obalového materiálu podle § 69
odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, mohou
označovat nebo provádět opravy dřevěného obalo-
vého materiálu, dřeva nebo jiných předmětů proti
škodlivým organismům po dobu platnosti tohoto
rozhodnutí, za předpokladu, že budou používat
dřevo ošetřené v zařízení jiného provozovatele.

6. Státní zaměstnanec zařazený na služebním
místě v Ústavu nebo jmenovaný na služební místo
představeného v Ústavu, který v den nabytí účin-
nosti tohoto zákona nesplňuje kvalifikaci uvedenou
v § 82 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., ve znění účin-
ném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se po-
važuje za osobu odborně způsobilou k činnostem
uvedeným v § 82 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb.,
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona, pokud přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona vykonával v Ústavu odbornou nebo kon-
trolní činnost související s rostlinami nebo se vstupy
do zemědělství alespoň po dobu 4 let nebo byl jme-
nován na služební místo představeného v útvaru, je-
hož náplní je provádění odborné nebo kontrolní čin-
nosti související s rostlinami nebo se vstupy do ze-
mědělství.
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ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském

Čl. III

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním
a zkušebním ústavu zemědělském a o změně někte-
rých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kon-
trolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění
zákona č. 21/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zá-
kona č. 321/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 179/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 odst. 3 se za slovo „vykonává“ vkládají
slova „úřední kontrolu28) a“.

Poznámka pod čarou č. 28 zní:

„28) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných
úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplat-
ňování potravinového a krmivového práva a pravidel tý-
kajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek
zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin,
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES)
č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014,
(EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES)
č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/
/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/
/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic
Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/
/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí
Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).“.

2. V poznámce pod čarou č. 24 se na konci
textu poznámky pod čarou na samostatný řádek do-
plňuje věta „Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016
o ochranných opatřeních proti škodlivým organis-
mům rostlin, o změně nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014
a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/
/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES,
2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES, v platném
znění.“.

3. V poznámce pod čarou č. 25 se slova „čl. 5

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/
/2004 o úředních kontrolách za účelem ověření do-
držování právních předpisů týkajících se krmiv a po-
travin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat, v platném znění“ nahrazují slovy
„čl. 28 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/625 o úředních kontrolách“.

4. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňují slova
„a přímo použitelný předpis Evropské unie28)“.

5. V § 5 se odstavce 5 a 7 včetně poznámky pod
čarou č. 27 zrušují.

Dosavadní odstavce 6, 8 a 9 se označují jako od-
stavce 5 až 7.

6. V § 5 odst. 6 se číslo „7“ nahrazuje čís-
lem „5“.

7. V poznámce pod čarou č. 16a se slova „člá-
nek 2 bodu 6, článek 3 odstavec 2 a článek 4 odsta-
vec 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady
Evropského společenství číslo 882 z roku 2004 ze
dne 29. dubna 2004 o ústředních kontrolách za úče-
lem ověřování dodržování právních předpisů,
o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zví-
řat a dobrých životních podmínkách zvířat“ nahra-
zují slovy „čl. 3 bod 30, čl. 6, čl. 14 písm. f), čl. 33
písm. a) a čl. 39 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách“.

8. V § 7 odst. 3 se text „až 4“ nahrazuje tex-
tem „a 2“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. IV

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona
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č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona
č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona
č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 9/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona
č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona
č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona
č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona
č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona
č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona
č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona
č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona
č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona
č. 357/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona
č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona
č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona
č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona
č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona

č. 69/2013 Sb., zákona 102/ /2013 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona
č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona
č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014
Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb.,
zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zá-
kona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona
č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona
č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona
č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona
č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona
č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona
č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona
č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016, zákona č. 369/
/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017
Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 195/2017 Sb.,
zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zá-
kona č. 204/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona
č. 222/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 251/2017 Sb., zákona č. 261/2017 Sb., zákona
č. 289/2017 Sb., zákona č. 295/2017 Sb., zákona
č. 299/2017 Sb., zákona č. 302/2017 Sb., zákona
č. 304/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona
č. 90/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb., zákona
č. 193/2018 Sb., zákona č. 286/2018 Sb., zákona
č. 307/2018 Sb., zákona č. 135/2019 Sb., zákona
č. 176/2019 Sb., zákona č. 209/2019 Sb. a zákona
č. 255/2019 Sb., se mění takto:

1. Položky 80 až 86 včetně poznámky pod ča-
rou č. 49 znějí:

„Položka 80

a) Vydání rostlinolékařského osvědčení nebo předvývozního osvědčení na rostliny,
rostlinné produkty nebo jiné předměty určené pro vývoz podle zákona upravujícího
rostlinolékařskou péči Kč 500

b) Přijetí žádosti o povolení dovozu karanténního materiálu ze třetí země, nebo jeho
přemístění z jiného členského státu Evropské unie do České republiky nebo do chráněné
zóny na území České republiky, nebo jeho přemístění v rámci České republiky
za účelem jeho použití k úřednímu testování, vědeckým nebo vzdělávacím účelům,
pokusům, selekci odrůd nebo šlechtění podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči Kč 500
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c) Přijetí žádosti o povolení přechovávání karanténního materiálu a jiné manipulace
s ním podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči Kč 500

d) Přijetí žádosti profesionálního provozovatele o registraci podle zákona upravujícího
rostlinolékařskou péči Kč 100

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz
rostliny, rostlinného produktu nebo jiného předmětu k jiným než podnikatelským účelům.

Položka 81

Přijetí žádosti o
a) vzájemné uznávání povolení nebo povolení přípravku na ochranu rostlin, obsahuje-li:

- pouze účinnou látku nebo účinné látky zařazené podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49) Kč 5 000

- účinnou látku nebo účinné látky nezařazené podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49) Kč 6 000

b) povolení pomocného prostředku na ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49) Kč 1 000

c) schválení plánu letecké aplikace, nebo o povolení jednotlivé nebo mimořádné letecké
aplikace přípravku na ochranu rostlin podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči Kč 500

Zmocnění

Správní úřad sníží poplatek o 90 %, jde-li o žádost o vzájemné povolení nebo povolení přípravku na bázi
mikroorganismů, potravinářských surovin, základních látek, rostlinných extraktů, feromonů nebo repelentů
nebo vydání povolení přípravku na ochranu rostlin ve veřejném zájmu.

Položka 82

Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o
a) povolení přípravku na ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu Evropské

unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49) Kč 500

b) povolení pomocného prostředku na ochranu rostlin podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49) Kč 200

Položka 83

Přijetí žádosti o
a) rozšíření povolení přípravku na ochranu rostlin pro menšinová použití podle

zákona upravujícího rostlinolékařskou péči Kč 300

b) změnu v povolení přípravku na ochranu rostlin podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49)
nebo v povolení pomocného prostředku na ochranu rostlin podle zákona upravujícího
rostlinolékařskou péči včetně převodu těchto povolení Kč 100

c) zápis do registru distributorů přípravků na ochranu rostlin pro profesionální
uživatele podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči Kč 1 000

Položka 84

Přijetí žádosti o zrušení povolení přípravku na ochranu rostlin podle přímo použitelného
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předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49)
nebo pomocného prostředku podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči Kč 100

Položka 85

Přijetí žádosti o

povolení k použití nepovoleného přípravku na ochranu rostlin pro účely výzkumu
nebo vývoje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh49) Kč 1 000

Položka 86

Přijetí žádosti o
a) povolení k souběžnému obchodu podle přímo použitelného předpisu Evropské

unie upravujícího uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh49)
- pro obchodní použití Kč 1 000
- pro vlastní potřebu Kč 300

b) vydání osvědčení o způsobilosti k provádění zkoušek pro účely povolení podle
zákona upravujícího rostlinolékařskou péči Kč 100

c) provedení zkoušky odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu
rostlin podle zákona upravujícího rostlinolékařskou péči Kč 200

49) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin
na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.“.

2. V položce 94 písm. a) se číslo „3 000“ na-
hrazuje číslem „10 000“.

3. V položce 94 písm. b) se číslo „500“ nahra-
zuje číslem „2 000“.

ČÁST ČTVRTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

Čl. V

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu
a hubení škodlivých organismů ve skladech rost-
linných produktů a o způsobech zjišťování a re-
gulace jejich výskytu v zemědělských veřejných
skladech a skladech Státního zemědělského in-
tervenčního fondu.

2. Vyhláška č. 380/2011 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení
škodlivých organismů ve skladech rostlinných

produktů a o způsobech zjišťování a regulace je-
jich výskytu v zemědělských veřejných skladech
a skladech Státního zemědělského intervenčního
fondu.

3. Vyhláška č. 328/2012 Sb., kterou se mění vyhláš-
ka č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení
škodlivých organismů ve skladech rostlinných
produktů a o způsobech zjišťování a regulace je-
jich výskytu v zemědělských veřejných skladech
a skladech Státního zemědělského intervenčního
fondu, ve znění vyhlášky č. 380/2011 Sb.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 14. pro-
since 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 33
a ustanovení čl. I bodu 156, která nabývají účinnosti
dnem 14. prosince 2020.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 17. prosince 2019,

kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon
č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění
zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony,
ve znění zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 496/2012
Sb., zákona č. 304/2013 Sb., zákona č. 297/2016 Sb.
a zákona č. 456/2016 Sb., se mění takto:

1. V části osmé čl. IX bodě 2 se číslo „2019“
nahrazuje číslem „2021“.

2. V části osmé čl. IX bodě 4 úvodní části usta-
novení se číslo „2020“ nahrazuje číslem „2022“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 370 / 2019Strana 3794 Částka 153



371

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2019,

kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních
kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zá-
kona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),
ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004
Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zá-
kona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona
č. 302/2017 Sb., k provedení § 75 odst. 5 veterinár-
ního zákona:

Čl. I

V § 5 vyhlášky č. 389/2017 Sb., o stanovení výše
paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spo-
jených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky
č. 277/2018 Sb., se slova „a 2019“ nahrazují slovy
„ , 2019 a 2020“.

Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.
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