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PLATNÁ ZNĚNÍ NOVELIZOVANÝCH ZÁKONŮ 

SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI 

 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 
 

§ 121 

 

 Není třeba dokazovat skutečnosti obecně známé nebo známé soudu z jeho činnosti, 

jakož i právní předpisy uveřejněné nebo oznámené ve Sbírce zákonů České republiky 

a mezinárodních smluv. 
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Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 
 

§ 90 

 

 Amnestii ve věcech přestupků, jejichž projednávání patří do působnosti orgánů České 

republiky, uděluje vláda České republiky usnesením, které se vyhlašuje ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv. 
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Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 
 

§ 10 

 

Seznam zboží s regulovanými cenami 

 

 (1) Cenové orgány stanoví cenovým rozhodnutím podle § 3 odst. 2, kraje a obce svým 

nařízením, zboží podléhající cenové regulaci podle § 5, 6 a 8, uplatněný způsob a podmínky 

cenové regulace, úředně stanovené ceny, pravidla a postupy pro stanovování těchto cen 

a jejich změn. 

  

 (2) Předpisy o regulaci cen podle odstavce 1 zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví 

ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, Energetický regulační úřad v Energetickém 

regulačním věstníku a Český telekomunikační úřad v Poštovním věstníku. Sdělení o jejich 

vydání vyhlašují ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv podle zvláštního právního 

předpisu8a). Kraje a obce svá nařízení zveřejňují způsobem stanoveným zvláštním právním 

předpisem8b). Cenové rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho zveřejnění v příslušném 

věstníku a účinnosti dnem stanoveným v cenovém rozhodnutí, nejdříve však dnem jeho 

zveřejnění. 

 

§ 10a 

Cenový věstník 

 

 (1) Ministerstvo financí zveřejňuje cenová rozhodnutí podle § 10 odst. 1 v Cenovém 

věstníku; sdělení o jejich vydání vyhlašuje ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv podle 

zvláštního právního předpisu8a). Cenový věstník je veden v elektronické i listinné podobě, 

přičemž obě podoby mají stejné právní účinky. 

  

 (2) Cenové rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho zveřejnění v Cenovém věstníku 

a účinnosti dnem stanoveným v cenovém rozhodnutí, nejdříve však dnem jeho zveřejnění. 

Zveřejněním se rozumí den zpřístupnění Cenového věstníku, který je uveden v jeho záhlaví 

na portálu veřejné správy. 

  

 (3) Ministerstvo financí umožní bezplatné nahlížení do cenových rozhodnutí 

na Ministerstvu financí. 

  

 (4) Ministerstvo financí uchovává jeden výtisk cenového rozhodnutí v listinné podobě 

za účelem posouzení shody mezi listinnou a elektronickou podobou po dobu 10 let ode dne 

jeho zveřejnění. 

 
____________________  

  

8a) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 

smluv, ve znění pozdějších předpisů § 4 písm. h) zákona č. …/… Sb., o Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv). 

 

8b) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

  

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání  
 

§ 7 

 

 (1) Smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou společně navrhnout, aby 

bylo ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv vyhlášeno sdělení4a) Ministerstva práce 

a sociálních věcí, že kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná i pro další zaměstnavatele 

s převažující činností v odvětví označeném kódem Odvětvové klasifikace ekonomických 

činností4b) (dále jen „odvětví“). 

  

 (2) Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí podle odstavce 1 se vyhlásí ve Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv, pokud je kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřena 

 

a) organizací zaměstnavatelů, kteří v odvětví, v němž se navrhuje rozšířit závaznost kolektivní 

smlouvy vyššího stupně, zaměstnávají největší počet zaměstnanců, nebo 

  

b) příslušným vyšším odborovým orgánem, který v odvětví, v němž se navrhuje rozšířit 

závaznost kolektivní smlouvy vyššího stupně, jedná za největší počet zaměstnanců. 

  

 (3) Splnění podmínek stanovených v odstavci 2 se posuzuje k poslednímu dni čtvrtletí, 

za které jsou k dispozici statistické informace podle odstavce 6. 

  

 (4) Návrh na rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně (dále jen 

"návrh") musí být písemný, podepsaný smluvními stranami na téže listině a musí obsahovat 

označení kolektivní smlouvy vyššího stupně a odvětví, v němž má být její závaznost rozšířena 

na další zaměstnavatele. Dále musí obsahovat 

 

a) seznamy zaměstnavatelů, pro které je kolektivní smlouva vyššího stupně závazná, 

a celkový počet jejich zaměstnanců, seznamy zaměstnavatelů, kteří jsou členy ostatních 

organizací zaměstnavatelů v tomtéž odvětví, celkové počty jejich zaměstnanců a kódy 

Odvětvové klasifikace ekonomických činností4b), nebo 

  

b) celkový počet zaměstnanců, za které jedná příslušný vyšší odborový orgán uvedený 

v odstavci 2 písm. b), to je seznam zaměstnavatelů, u kterých tento orgán působí 

prostřednictvím příslušného odborového orgánu, a celkový počet jejich zaměstnanců, a počet 

zaměstnanců, za které jedná jiný příslušný vyšší odborový orgán, který působí v tomtéž 

odvětví, to je seznam zaměstnavatelů, u kterých tento orgán působí prostřednictvím 

příslušného odborového orgánu, počet jejich zaměstnanců a jejich kód Odvětvové klasifikace 

ekonomických činností4b). 

 

 Smluvní strany připojí k návrhu znění kolektivní smlouvy vyššího stupně v písemné 

a elektronické podobě. 

  

 (5) Organizace zaměstnavatelů je povinna pro tyto účely písemně sdělit Ministerstvu 

práce a sociálních věcí a organizaci zaměstnavatelů, která působí v tomtéž odvětví, na žádost 

seznam zaměstnavatelů, kteří jsou jejími členy, a celkový počet jejich zaměstnanců. Vyšší 

odborový orgán je povinen pro tyto účely písemně sdělit Ministerstvu práce a sociálních věcí 

a vyššímu odborovému orgánu, který působí v tomtéž odvětví, na žádost celkový počet 

zaměstnanců, za které jedná, a seznam zaměstnavatelů, u kterých působí příslušná odborová 

organizace. 
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  (6) Skutečnosti stanovené v odstavci 4 prokazují smluvní strany statistickými 

informacemi Českého statistického úřadu o celkovém počtu zaměstnanců a písemnými 

sděleními podle odstavce 5. 

  

 (7) Pokud návrh nesplňuje náležitosti stanovené v odstavci 4, vyzve Ministerstvo 

práce a sociálních věcí smluvní strany k odstranění nedostatků, popřípadě k doplnění návrhu 

a stanoví jim k tomu přiměřenou lhůtu. Zároveň je poučí, že pokud nedostatky neodstraní, 

popřípadě návrh nedoplní, nebude možné vyhlásit sdělení podle odstavce 1. 

  

 (8) Smluvní strany kolektivní smlouvy vyššího stupně mohou vzít návrh zpět do 15 

dnů od jeho doručení. Na náležitosti zpětvzetí návrhu se vztahuje odstavec 4 věta první 

obdobně. 

  

 (9) Jsou-li splněny podmínky stanovené v odstavci 2 a návrh obsahuje náležitosti 

stanovené v odstavci 4, zašle Ministerstvo práce a sociálních věcí bez zbytečného odkladu, 

nejdříve však po uplynutí lhůty stanovené v odstavci 8, sdělení uvedené v odstavci 1 

k vyhlášení do Sbírky zákonů a mezinárodních smluv. Ve sdělení uvede též místo, kde se lze 

seznámit s obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejíž závaznost se rozšiřuje na další 

zaměstnavatele. Ministerstvo práce a sociálních věcí zároveň zašle kolektivní smlouvu 

vyššího stupně v elektronické podobě Úřadu práce České republiky - krajským pobočkám 

a pobočce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“)4c) a zveřejní ji 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. Krajská pobočka Úřadu práce umožňuje každému, 

kdo o to požádá, nahlédnout do kolektivní smlouvy vyššího stupně, jejíž závaznost byla 

rozšířena na další zaměstnavatele. 

  

 (10) Nejsou-li splněny podmínky stanovené v odstavci 2 nebo návrh neobsahuje 

náležitosti stanovené v odstavci 4, popřípadě jestliže smluvní strany neodstranily 

ve stanovené lhůtě nedostatky návrhu, nebo jej nedoplnily, Ministerstvo práce a sociálních 

věcí písemně vyrozumí smluvní strany, že jejich návrhu nevyhovuje. 

  
____________________  

  

4a) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 

smluv. § 4 písm. h) zákona č. …/… Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

(zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv). 
  

4b) § 18 odst. 1 a § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona 

č. 220/2000 Sb. a zákona č. 411/2000 Sb. 

  

4c) § 8 odst. 1 písm. m) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

 

§ 7a 

 

 Kolektivní smlouva vyššího stupně je závazná od prvního dne měsíce následujícího 

po vyhlášení sdělení podle § 7 odst. 1 ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pro další 

zaměstnavatele s převažující činností v odvětví, s výjimkou zaměstnavatele, 

 

a) na kterého byl nejpozději k tomuto dni prohlášen konkurs4d), 
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b) který k tomuto dni zaměstnává více než 50 % fyzických osob se zdravotním postižením 4e), 

  

c) který k tomuto dni zaměstnává méně než 20 zaměstnanců, 

  

d) u kterého došlo k mimořádné události4f), jejíž následky k tomuto dni trvají, nebo 

  

e) pro kterého je závazná jiná kolektivní smlouva vyššího stupně. 

 

§ 9 

 

Uložení kolektivních smluv a seznámení s jejich obsahem 

 

 (1) Kolektivní smlouvu vyššího stupně a rozhodnutí rozhodce (§ 13), která se jí týkají, 

je povinna smluvní strana na straně zaměstnavatelů odevzdat k uložení Ministerstvu práce 

a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo"). 

  

 (2) Uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně se oznamuje ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv. O oznámení o uložení požádá ministerstvo. Ministerstvo tyto 

smlouvy bez odkladu po oznámení uložení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

zpřístupní na svých internetových stránkách. 

  

 (3) Ministerstvo je povinno na žádost a za stanovený poplatek poskytnout žadateli 

stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně. 

  

 (4) Smluvní strany jsou povinny uschovávat kolektivní smlouvy a rozhodnutí 

rozhodců, která se jich týkají, po dobu nejméně pěti let od skončení doby jejich účinnosti. 
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Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon) 
 

§ 73 

 

Mezinárodní smlouvy 

  

 Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí, stanoví-li něco jiného mezinárodní smlouva, 

jíž je Česká republika vázána a která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv nebo v předcházející obdobné sbírce. 
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 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
 

§ 45a 

 

Vytvoření národního seznamu 

 

 (1) Jako evropsky významné lokality budou do národního seznamu zařazeny ty 

lokality, které v biogeografické oblasti nebo oblastech, k nimž náleží, významně přispívají 

 

a) k udržení nebo obnově příznivého stavu alespoň jednoho typu evropských stanovišť nebo 

alespoň jednoho evropsky významného druhu z hlediska jejich ochrany, nebo 

  

b) k udržení biologické rozmanitosti biogeografické oblasti. 

 

U druhů živočichů vyskytujících se v rozsáhlých areálech evropsky významné lokality 

odpovídají vybraným místům v přirozeném areálu rozšíření těchto druhů, jež se vyznačují 

fyzikálními a biologickými faktory nezbytnými pro jejich život a rozmnožování. 

  

 (2) Lokality, které budou zařazeny do národního seznamu, stanoví vláda nařízením, 

kde stanoví hranice biogeografických oblastí na území České republiky a pro každou z nich 

uvede zejména: 

  

a) název lokality, její zeměpisnou polohu včetně mapy lokality a její rozlohu, 

  

b) které typy evropských stanovišť a které evropsky významné druhy, vyžadující územní 

ochranu, se na lokalitě přirozeně vyskytují a 

  

c) v jaké kategorii podle § 14 včetně ochranných pásem bude navrženo lokalitu po zařazení 

do evropského seznamu vyhlásit, pokud nebude chráněna smluvně podle § 39 nebo pokud 

pro zachování předmětu ochrany nebude dostatečná ochrana podle § 45c odst. 2. 

 

Národní seznam odlišuje lokality s výskytem prioritních typů přírodních stanovišť 

a prioritních druhů. 

  

 (3) Ministerstvo životního prostředí předloží národní seznam spolu s dalšími 

požadovanými informacemi o každé lokalitě Komisi. 

  

 (4) Sporné lokality oznámí Ministerstvo životního prostředí ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv formou sdělení. 

 

§ 45b 

 

Předběžná ochrana evropsky významných lokalit 

 

 (1) Poškozování evropsky významné lokality zařazené do národního seznamu a sporné 

lokality je zakázáno. Za poškozování se nepovažuje řádné hospodaření prováděné v souladu 

s platnými právními předpisy19a) a smlouvami uzavřenými dle § 69 tohoto zákona. Výjimku 

z tohoto zákazu může udělit orgán ochrany přírody pouze z naléhavých důvodů převažujícího 

veřejného zájmu. Tím nejsou dotčeny § 45h a 45i a ochranné podmínky zvláště chráněných 

území. Orgán ochrany přírody, který výjimku udělil, o tom neprodleně informuje Ministerstvo 
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životního prostředí. 

  

 (2) Předběžná ochrana lokalit podle odstavce 1 přestává platit dnem následujícím 

po dni jejich vyhlášení podle § 45c odst. 1 za evropsky významnou lokalitu zařazenou 

do evropského seznamu, nebo po zveřejnění v přehledu evropsky významných lokalit, které 

nebyly zařazeny do evropského seznamu, vyhlášeném Ministerstvem životního prostředí 

formou sdělení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 

 

§ 45c 

 

Ochrana evropsky významných lokalit 

 

 (1) Evropsky významné lokality zařazené do evropského seznamu vyhlásí ve lhůtě 90 

dnů od účinnosti příslušného rozhodnutí Komise vláda nařízením, ve kterém u každé 

evropsky významné lokality uvede její název, zeměpisnou polohu a rozlohu. Způsob označení 

vyhlášených evropsky významných lokalit v terénu a mapových podkladech stanoví 

Ministerstvo životního prostředí vyhláškou. 

  

 (2) Evropsky významné lokality vyhlášené podle odstavce 1 jsou chráněny 

před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nedošlo k závažnému nebo 

nevratnému poškození nebo ke zničení evropských stanovišť anebo stanovišť evropsky 

významných druhů vyžadujících územní ochranu tvořících jejich předmět ochrany a aby 

nebyla narušena jejich celistvost. K zásahům, které by mohly vést k takovým nežádoucím 

důsledkům, si musí ten, kdo tyto zásahy zamýšlí, předem opatřit souhlas orgánu ochrany 

přírody. Tento odstavec se na území evropsky významné lokality vyhlášené podle odstavce 1 

vztahuje jen tehdy, neplatí- li pro ně ochrana podle části třetí tohoto zákona. Ochrana 

podle částí druhé a páté tohoto zákona a ustanovení § 45h a 45i nejsou dotčeny. 

  

 (3) Pro zachování nebo zlepšení dochovaného stavu předmětů ochrany v evropsky 

významných lokalitách zajišťuje Ministerstvo životního prostředí zpracování souhrnů 

doporučených opatření pro evropsky významné lokality. Souhrny doporučených opatření 

pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti předává Ministerstvo životního prostředí 

do Ústředního seznamu ochrany přírody a zveřejňuje je na portálu veřejné správy. 

  

 (4) K zajištění udržení příznivého stavu evropských stanovišť nebo stanovišť evropsky 

významných druhů, které jsou předmětem ochrany evropsky významných lokalit, lze území 

evropsky významných lokalit nebo jejich části vyhlásit za zvláště chráněná území nebo zde 

zřídit smluvně chráněná území podle § 39. Vyžaduje-li udržení příznivého stavu předmětu 

ochrany evropsky významné lokality přísnější ochranu než podle odstavce 2, stanoví vláda 

nařízením u této evropsky významné lokality nebo její části kategorie zvláště chráněných 

území, ve kterých je příslušné orgány ochrany přírody vyhlásí, nebude-li tato ochrana 

zajištěna smluvně. Takto vláda postupuje v případě, že tato evropsky významná lokalita není 

dosud vyhlášena za zvláště chráněné území a její ochrana není zajištěna ani smluvně 

podle § 39. 

  

 (5) Orgány ochrany přírody do 30 dnů ode dne vyhlášení nařízení vlády 

podle odstavce 1 ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv upozorní formou veřejné 

vyhlášky podle § 25 správního řádu vlastníky pozemků v evropsky významných lokalitách 

nebo jejich částech, jejichž ochranu je podle nařízení vlády podle § 45a odst. 2 třeba zajistit 

vyhlášením zvláště chráněného území, že jejich ochrana na dotčeném pozemku v případě, 
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že to § 39 připouští, může být zajištěna smluvně. Pokud vlastník pozemku ve lhůtě 60 dnů 

ode dne doručení upozornění neučiní žádný písemný úkon směřující k uzavření smlouvy, 

nebo na základě tohoto úkonu nedojde ve lhůtě dvou let k uzavření smlouvy podle § 39, bude 

evropsky významná lokalita vyhlášena jako zvláště chráněné území v kategorii ochrany 

stanovené národním seznamem, a to postupem stanoveným tímto zákonem pro vyhlášení 

zvláště chráněného území příslušné kategorie. Vyhlášení zvláště chráněných území 

podle odstavce 4 provedou příslušné orgány ochrany přírody nejpozději do 6 let od přijetí 

lokality do evropského seznamu. 
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Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech 
 

§ 5 

 

(1) Katastrální úřady 

  

a) vykonávají státní správu katastru nemovitostí České republiky,1a) 

  

b) vykonávají správu zhušťovacích bodů a podrobných polí polohového a výškového, 

  

c) projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle 

zvláštního zákona,10) 

  

d) schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací 

geografického názvosloví, 

  

e) schvalují změny hranic katastrálních území, 

  

f) vykonávají správu základních státních mapových děl5a) stanovených Úřadem, 

  

g) plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, kterými je 

pověří Úřad. 

  

 (2) Seznam katastrálních pracovišť, která jsou vnitřními organizačními jednotkami 

katastrálních úřadů podle zvláštního právního předpisu,10a) jejich názvy, sídla a územní 

obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu, zveřejní Úřad 

sdělením ve Sbírce zákonů zákonů a mezinárodních smluv.10b) 

  
____________________  

  

1a) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. 

Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). 

  

10) Zákon ČNR č. 344/1992 Sb. 

  

10a) § 52 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů 

(rozpočtová pravidla). 

  

10b) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 

smluv § 4 písm. h) zákona č. …/… Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

(zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv). 
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Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě 
 

§ 30b 

 

Posuzování kvalifikačních předpokladů 

 

 (1) K umožnění přístupu k vybrané činnosti se v České republice v souladu s právem 

Evropských společenství1) uznávají diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené 

kvalifikaci, jakož i odborná praxe. Uznávacím orgánem je Komora příslušná podle § 30d 

odst. 1 a 2, která posuzuje splnění kvalifikačních předpokladů a provádí další úkony s touto 

činností spojené. 

  

 (2) Ministerstvo pro místní rozvoj sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

v souladu s příslušnou směrnicí Evropského společenství o uznávání odborné kvalifikace 1) 

vyhlásí a průběžně aktualizuje: 

  

a) seznam dokladů o dosažené kvalifikaci vydávaných na území jiných členských států, které 

se uznávají automaticky podle bodu 1.1 přílohy, jakož i institucí a orgánů, které je vydávají, 

a první akademický rok, kterým bylo zahájeno vzdělávání a odborná příprava, na jehož 

základě jsou tyto doklady vydávány, 

  

b) seznam dokladů o dosažené kvalifikaci vydávaných na území jiných členských států, které 

se uznávají na základě nabytých práv podle bodu 3.1 přílohy, jakož i institucí a orgánů, které 

je vydávají, a poslední akademický rok, kterým bylo zahájeno vzdělávání a odborná příprava, 

na jehož základě byly tyto doklady vydávány. 

  

 (3) Dokladem o pojištění je osvědčení vydávané pojišťovacím subjektem v členském 

státě, ve kterém je uvedeno, že pojistitel vyhověl požadavkům platných právních předpisů 

v České republice, které se týkají podmínek a rozsahu pojištění. 

 

Příl. 1 

Postup a náležitosti při uznávání odborné kvalifikace podle směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací 

 

2. 

2. Uznávání odborné kvalifikace na základě nabytých práv 

 

 2.1 Uznávací orgán uzná doklad o dosažené kvalifikaci vydaný jiným členským státem 

osobě podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b), pokud je tento doklad uveden v Seznamu dokladů 

o dosažené kvalifikaci vydávaných v jiných členských státech a uznávaných na základě 

nabytých práv, který Ministerstvo pro místní rozvoj vydává sdělením ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv, [§ 30b odst. 2 písm. b)] a byl vydán na základě vzdělávání 

a odborné přípravy, která začala nejpozději v akademickém roce uvedeném v tomto seznamu. 

  

 2.2 Uznávací orgán uzná doklad o dosažené kvalifikaci vydaný jiným členským státem 

osobě podle § 7 odst. 1 písm. a) nebo b), která k referenčnímu datu již byla v tomto členském 

státě oprávněna vykonávat činnost obdobnou činnosti uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) nebo 

v § 5 odst. 3 písm. a) nebo jejíž vzdělávání a odborná příprava, na základě které jí bylo takové 
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oprávnění v členském státě vydáno, byla zahájena před referenčním datem. Referenčním 

datem se rozumí datum: 

 

 1. 1. leden 2007 pro Rumunsko a Bulharsko, 

  

 2. 1. květen 2004 pro Estonsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, 

Slovinsko a Slovensko, 

  

 3. 1. leden 1995 pro Rakousko, Finsko a Švédsko, 

  

 4. 5. srpen 1987 pro ostatní členské státy, mimo České republiky. 

 Uvedený doklad o dosažené kvalifikaci musí být doplněn osvědčením členského státu, 

který doklad o dosažené kvalifikaci vydal, že dotčená osoba byla před referenčním datem 

na jeho území oprávněna vykonávat činnost obdobnou činnosti uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) 

nebo v § 5 odst. 3 písm. a) pod odpovídajícím profesním označením a že tuto činnost skutečně 

vykonávala po dobu nejméně tří po sobě následujících let během pěti let předcházejících 

vydání tohoto osvědčení. 

  

 2.3 Doklad uvedený v bodě 3.1 nebo 3.2, i když nesplňuje minimální požadavky 

stanovené v bodech 1.2 a 1.3, se uznává jako rovnocenný dokladu o dosažené kvalifikaci 

vydávanému v České republice, který se vyžaduje pro zahájení výkonu činnosti podle § 4 

odst. 2 písm. a) nebo § 5 odst. 3 písm. a). 
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Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance 
 

§ 8 

 

Jménem České národní banky jedná navenek guvernér, který též podepisuje právní 

předpisy a akty vydávané Českou národní bankou a vyhlašované ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv. Guvernéra zastupuje jím pověřený viceguvernér v plném rozsahu. 
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Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu 

 

§ 57  

 

 (1) Ve Sbírce zákonů České republiky (dále jen „Sbírka zákonů“) a mezinárodních 

smluv se vyhlašují nálezy, kterými Ústavní soud rozhodl 

 

a) o návrhu na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu anebo jejich jednotlivých 

ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) a b) Ústavy, 

  

b) o ústavní žalobě proti prezidentu republiky uvedené v čl. 65 odst. 2 Ústavy podle čl. 87 

odst. 1 písm. g) Ústavy, 

  

c) o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu 

uvedeného v čl. 66 Ústavy podle čl. 87 odst. 1 písm. h) Ústavy, 

  

d) o návrhu na posouzení souladu mezinárodní smlouvy s ústavním pořádkem podle čl. 87 

odst. 2 Ústavy, 

  

e) o opravném prostředku proti rozhodnutí prezidenta republiky, že referendum o přistoupení 

České republiky k Evropské unii nevyhlásí, 

  

f) o tom, zda postup při provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii je 

v souladu s ústavním zákonem o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii a se 

zákonem vydaným k jeho provedení. 

  

 (2) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv se vyhlašují výrok nálezu a taková část 

odůvodnění, ze které je zřejmé, jaký je právní názor Ústavního soudu a jaké důvody k němu 

vedly. Ústavní soud může rozhodnout, že ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nebude 

vyhlášeno odůvodnění jeho nálezu ve věci zrušení právního předpisu nebo jeho jednotlivých 

ustanovení, pokud tento předpis nebyl ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nebo 

v předcházejících obdobných sbírkách vyhlášen. Je-li zrušován právní předpis vyhlašovaný 

ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nebo jeho část, správce elektronického 

systému tvorby právních předpisů9) zpracuje prostřednictvím tohoto systému úplné 

znění právního předpisu, do kterého zaznamená změny vyplývající z výroku nálezu; 

vyznačí zároveň okamžik, ke kterému jsou změny vyplývající z výroku Ústavního soudu 

vykonatelné. Nelze-li s ohledem na povahu výroku nálezu v textu úplného znění 

právního předpisu přímo vyznačit změnu z výroku vyplývající, správce elektronického 

systému tvorby právních přepisů uvede v textu úplného znění právního předpisu 

informaci o této změně spolu s vyznačením okamžiku její vykonatelnosti.  

 

 (3) Má-li právní názor Ústavního soudu vyslovený v nálezu, který se nevyhlašuje 

ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, všeobecný význam, může Ústavní soud 

rozhodnout, že tento právní názor bude uveřejněn ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 

  

 (4) Nálezy Ústavního soudu, vyhlašované ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, 

předává redakci Sbírky zákonů zaznamená do elektronického systému tvorby právních 

předpisů neprodleně po jejich písemném vyhotovení předseda Ústavního soudu. 

_____________________ 
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9) § 16 zákona č. …/…., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních 

předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv). 

 

§ 58 

 

 (1) Nálezy podle § 57 odst. 1 písm. a) jsou vykonatelné dnem jejich vyhlášení 

ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, pokud nerozhodne Ústavní soud jinak. 

Rozhodne-li Ústavní soud, že nález podle § 57 odst. 1 písm. a) není vykonatelný jeho 

vyhlášením, předseda Ústavního soudu vyhlásí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

v den vyhlášení nálezu sdělení Ústavního soudu, které obsahuje výrok nálezu 

a informaci o okamžiku, ke kterému je nález vykonatelný. 
  

 (2) Nálezy podle § 57 odst. 1 písm. b), c), e) a f) a nálezy, kterými Ústavní soud 

rozhodl o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci volby poslance nebo senátora podle 

čl. 87 odst. 1 písm. e) Ústavy a v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti 

výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 87 odst. 1 písm. f) Ústavy, jsou vykonatelné 

vyhlášením. 

  

 (3) Ostatní nálezy jsou vykonatelné doručením jejich písemného vyhotovení 

účastníkům. 

 

§ 66 

 

Nepřípustnost návrhu 

  

 (1) Návrh je nepřípustný, jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá 

ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, pozbyly před doručením návrhu Ústavnímu soudu 

platnosti nebo dosud nebyly vyhlášeny ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nebo jiným 

zákonem stanoveným způsobem. 

  

 (2) Návrh je dále nepřípustný, jestliže před doručením návrhu Ústavnímu soudu 

pozbyl platnosti ústavní zákon nebo zákon, s nimiž jsou podle návrhu přezkoumávané 

předpisy v rozporu, nebo dosud nebyl vyhlášen ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 
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Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 
 

§ 3 

 

Povinnosti tuzemského dopravce 

 

 (1) Tuzemský dopravce je povinen 

  

a) provozovat silniční dopravu vozidlem, kterému byla přidělena státní poznávací značka 

České republiky a které je zapsáno v registru silničních vozidel podle zvláštního právního 

předpisu14), 

  

b) v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie4d) zajistit, aby řidiči dodržovali 

ustanovení týkající se doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku, pokud 

pro určité kategorie vozidel prováděcí právní předpis anebo mezinárodní smlouva, která je 

součástí právního řádu, nestanoví v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie4d) 

doby řízení, doby bezpečnostních přestávek a doby odpočinku jinak, 

  

c) zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba, která se zúčastnila školení řidičů 

z povolání a úspěšně absolvovala přezkoušení z pravidel silničního provozu, 4b) 

  

d) zajistit, aby práce řidiče z povolání vykonávala osoba, která se podrobila pravidelné 

lékařské prohlídce a je podle této prohlídky k řízení motorových vozidel zdravotně 

způsobilá,4c) 

  

e) v mezinárodní dopravě zajistit, aby najaté vozidlo bylo používáno pouze za předpokladu, 

že je najato bez řidiče, vozidlo řídí dopravce sám nebo jeho zaměstnanec, a aby ve vozidle 

byla při jeho provozu smlouva o nájmu s uvedením registrační značky najatého vozidla 

a pracovní smlouva řidiče, pokud není řidič zároveň dopravcem. 

  

 (2) Tuzemský dopravce provozující silniční dopravu vozidly určenými k přepravě 

osob, s výjimkou osobních vozidel používaných pro vlastní potřebu, a tuzemský dopravce 

provozující silniční dopravu vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti 

přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, je povinen 

  

a) zajistit, aby řidič řádně vedl záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách 

a době odpočinku podle tohoto zákona, přímo použitelného předpisu Evropské unie4d) nebo 

mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce 

zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející 

obdobné sbírce, a 

  

b) uchovat záznam podle písmene a) a doklad o nákladu po dobu 1 roku od ukončení 

přepravy. 

  

 (3) Tuzemský dopravce je povinen zajistit, aby v každém vozidle byly při provozu tyto 

doklady: 

  

a) záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, pokud je 

povinen jej vést podle odstavce 2, a, 
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b) doklad o nákladu a vztahu dopravce k němu. 

  

 (4) Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době 

odpočinku, náležitosti tohoto záznamu a období, za které musí být záznamy o době řízení 

vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku ve vozidle, a doklady, které musí být 

k tomuto záznamu přiloženy, stanoví prováděcí právní předpis. 
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Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 
 

§ 47 

 

 Ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud nestanoví něco jiného mezinárodní 

smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce. 
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Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách 
 

 

§ 38 

 

Omezení a zastavení veřejné drážní dopravy 

 

 (1) Drážní doprava může být přechodně omezena nebo zastavena. O přechodném 

omezení nebo zastavení drážní dopravy rozhodne na základě žádosti drážní správní úřad 

v případě, že žadatel, v jehož zájmu má dojít k přechodnému omezení nebo zastavení 

dopravy, prokáže oprávněnost své žádosti. Drážní správní úřad žádost projedná 

 

a) s vlastníkem dráhy, 

  

b) s provozovatelem dráhy, 

  

c) s krajem, v jehož obvodu působnosti je drážní dopravou, která má být přechodně omezena 

nebo zastavena, zajišťována dopravní obslužnost; kraj projedná své stanovisko s dotčenými 

obcemi, 

  

d) s dopravcem v drážní dopravě, pokud nebyl předkladatelem žádosti o přechodné omezení 

nebo zastavení drážní dopravy. 

  

 (2) Dopravce je povinen přechodné omezení nebo zastavení veřejné drážní dopravy 

zveřejnit nejméně 14 dnů před počátkem omezení nebo zastavení drážní dopravy. 

  

 (3) Drážní správní úřad může rozhodnout o přechodném omezení drážní dopravy 

na nezbytně nutnou dobu z důvodů 

 

a) veřejného zájmu na jiné mimořádné drážní dopravě, 

  

b) bezpečnosti drážní dopravy, 

  

c) nahromadění přepravovaných věcí na dráze s výjimkou vlečky, způsobené provozovatelem 

dráhy nebo jiným dopravcem. 

  

 (4) Odvolání proti rozhodnutí drážního správního úřadu o přechodném omezení drážní 

dopravy dopravce nemá odkladný účinek. 

  

 (5) Drážní správní úřad může rozhodnout o zastavení drážní dopravy, není-li zájem 

dopravců na provozování drážní dopravy a pominou-li přepravní potřeby na dráze. 

  

 (6) Dopravce je povinen přechodně omezit nebo zastavit drážní dopravu na základě 

opatření vydaného správními úřady oprávněnými rozhodovat v oblasti veterinární, 

rostlinolékařské, hygienické služby, odpadového hospodářství nebo na základě mezinárodní 

smlouvy, jíž je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce. 

  

 (7) Dopravce je oprávněn přechodně omezit nebo zastavit drážní dopravu z důvodů 
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a) nesjízdnosti dráhy v důsledku živelní pohromy, nehody nebo rekonstrukce dráhy, 

  

b) nepředvídaného narušení provozuschopnosti dráhy, 

  

c) nahromadění přepravovaných věcí na vlečce, způsobené provozovatelem vlečky nebo 

jiným dopravcem. 

 

Dopravce na dráze tramvajové nebo trolejbusové je povinen oznámit do 3 dnů drážnímu 

správnímu úřadu omezení nebo přerušení dopravy, pokud se jedná o přerušení dopravy delší 

než 7 dnů. 

 

§ 43 

 

 (1) Na dráhách lze provozovat drážní vozidlo, které svojí konstrukcí a technickým 

stavem odpovídá požadavkům bezpečnosti drážní dopravy, obsluhujících osob, 

přepravovaných osob a věcí a jehož technická způsobilost byla prokázána shodou se 

schváleným typem. Drážní vozidla hnací, drážní vozidla tažená s rychlostí nad 160 km/h 

na dráhách železničních, drážní vozidla na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové musí mít 

technickou způsobilost kromě prokázané shody se schváleným typem ještě ověřenou drážním 

správním úřadem. Na základě tohoto ověření vydá drážní správní úřad průkaz způsobilosti 

vozidla; to neplatí u vozidel uvedených v § 43b odst. 1. Způsob a podmínky schvalování 

technické způsobilosti stanoví prováděcí předpis. 

  

 (2) Shodu se schváleným typem prokazuje výrobce typovým osvědčením pro každé 

vozidlo. 

  

 (3) O schválení typu drážního vozidla rozhoduje drážní správní úřad na základě 

žádosti tuzemského nebo zahraničního výrobce nebo jiné osoby, která prokáže právní zájem 

na schválení typu drážního vozidla. Byla-li žádost podána současně ve více členských státech 

Evropské unie, spolupracuje drážní správní úřad s příslušnými orgány těchto členských států. 

  

 (4) Drážní správní úřad schválí typ drážního vozidla, jsou-li splněny technické 

podmínky drážního vozidla stanovené prováděcím právním předpisem nebo mezinárodní 

smlouvou, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo 

ve Sbírce mezinárodních smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné 

sbírce. Podkladem pro rozhodnutí drážního správního úřadu je certifikát shody vydaný 

autorizovanou osobou podle zvláštního právního předpisu7g), tvoří-li drážní vozidlo subsystém 

evropského železničního systému. V ostatních případech je podkladem pro rozhodnutí 

drážního správního úřadu výsledek zkoušky drážního vozidla, kterou zajistí výrobce drážního 

vozidla nebo jiná osoba, která prokáže právní zájem na schválení typu drážního vozidla, 

na svůj náklad u právnické osoby pověřené Ministerstvem dopravy. 

  

 (5) Drážní správní úřad vydá průkaz způsobilosti pro drážní vozidlo, které splňuje 

technické specifikace propojenosti platné v době uvedení vozidla do provozu na základě 

certifikátu shody, kterým autorizovaná osoba stvrzuje naplnění všech požadavků 

na strukturální subsystémy vozidla. 

  

 (6) Pokud bylo pro drážní vozidlo vydáno ES prohlášení o ověření subsystému, vydá 

drážní správní úřad průkaz způsobilosti na základě ověření, zda drážní vozidlo naplňuje 

podmínky 
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a) technické propojenosti mezi subsystémy vozidla, 

  

b) technické propojenosti vozidla a dráhy, 

  

c) bezpečného začlenění subsystémů vozidla do železničního systému a 

  

d) technických požadavků nezahrnutých v technických specifikacích propojenosti, které se 

týkají technické propojenosti vozidla a konkrétní dráhy. 

  

 (7) Změnu na drážním vozidle, jejíž podstatou je zásah do konstrukce vozidla 

znamenající odchylku od schváleného typu, schvaluje drážní správní úřad podle podmínek 

stanovených prováděcím předpisem. 

  

 (8) Pravomocné rozhodnutí ve věci schválení typu a změny na drážním vozidle 

oznamuje drážní správní úřad Evropské železniční agentuře. 

  

 (9) Na dráhách lze provozovat drážní vozidla neschváleného typu pro účely 

zkušebního provozu a při zkouškách pro schválení typu nebo změny typu, a to jen na dobu 

potřebnou pro tento účel, za podmínky, že technický stav vozidla a způsob provádění zkoušek 

za jízdy neohrozí bezpečné provozování dráhy a drážní dopravy. Podmínky provádění 

zkušebního provozu a řízení drážního vozidla pro každý případ stanoví drážní správní úřad. 

 

§ 65 

 

 Přepravní řád upravující přepravní podmínky na dráze celostátní a na dráze regionální 

se může odchýlit od ustanovení obchodního zákoníku, pokud přejímá ustanovení 

mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce. 
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Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě 
 

§ 19 

 

Statistické klasifikace a statistické číselníky 

 

 (1) Český statistický úřad ve spolupráci s ministerstvy vytváří statistické klasifikace 

a statistické číselníky (dále jen "klasifikace") a poskytuje z nich informace. 

  

 (2) Vydání klasifikace oznamuje Český statistický úřad ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv s uvedením místa, kde jsou klasifikace k dispozici. 

  

 (3) Klasifikace jsou závazné pro orgány vykonávající státní statistickou službu  

a pro zpravodajské jednotky při poskytování údajů pro statistická zjišťování, při jejich 

zpracování a dále v těch případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis.8) 
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Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
 

§ 64  

 

 Navrhovatel může vzít svůj návrh zpět do ukončení rozpravy. Pro zpětvzetí návrhu 

zákona platí ustanovení § 86 odst. 6 3.  

 

§ 86 

 

 (1) Návrh zákona může podat poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo 

zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku (dále jen "navrhovatel"). Za Senát, 

vládu a zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku mohou jednat jen jejich 

členové, kteří byli takovým jednáním zvlášť pověřeni. Jde-li o návrh skupiny poslanců, 

odůvodní ho poslanec, který je jejím členem a kterého tím tato skupina pověří.  

 

 (2) Návrh zákona musí obsahovat přesné znění toho, na čem se má Sněmovna usnést., 

a musí k němu být přiloženy dokumenty stanovené zákonem o Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv19). 

  

 (3) Součástí návrhu zákona je důvodová zpráva, která odůvodňuje principy nové 

právní úpravy. Zhodnotí se v ní platný právní stav a vysvětlí nezbytnost nové úpravy v jejím 

celku (obecná část) i jednotlivá ustanovení (zvláštní část). Důvodová zpráva obsahuje též 

předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy, zejména nároky na státní 

rozpočet, rozpočty krajů a obcí a zhodnocení souladu návrhu zákona s mezinárodními 

smlouvami podle čl. 10 Ústavy a s ústavním pořádkem České republiky. 

  

 (4) Má-li být k zákonu vydán prováděcí předpis, může si organizační výbor vyžádat 

od navrhovatele jeho návrh. Návrh takového předpisu předloží navrhovatel vždy, má-li nabýt 

účinnosti současně se zákonem. 

  

 (5) Jde-li o návrh novely zákona, návrh se předkládá se zněním platného zákona nebo 

jeho části, jíž se novelizace týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. 

  

 (6) (3) Navrhovatel může vzít návrh zákona zpět až do zahájení rozpravy ve třetím 

čtení zákona. Poté může vzít takový návrh zpět jen se souhlasem Sněmovny. 

_________________ 

19) § 19 zákona č. …/… Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě 

právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon  

o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv). 

 

§ 90 

 

 (1) Návrh zákona uvede navrhovatel; po něm vystoupí zpravodaj, kterého určí 

organizační výbor nebo předseda Sněmovny (§ 88). Po vystoupení navrhovatele a zpravodaje 

se koná obecná rozprava. 

  

 (2) Navrhovatel může, současně s návrhem zákona, navrhnout Sněmovně, aby 

s návrhem zákona vyslovila souhlas již v prvém čtení. Odůvodnění takového návrhu musí být 

uvedeno v důvodové zprávě. V případě, že důvodem je provedení závazků vyplývajících 
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ze smluv, kterými je Česká republika vázána, předloží předkladatel k návrhu český překlad 

úplného znění těch právních norem, které mají být provedeny. 

  (3) Návrh podle odstavce 2 nelze projednat, vznesou-li proti němu před ukončením 

obecné rozpravy námitku nejméně 2 poslanecké kluby nebo 50 poslanců, anebo jde-li o návrh 

ústavního zákona, návrh zákona o státním rozpočtu nebo mezinárodní smlouvu podle čl. 10 

Ústavy. 

  

 (4) Návrh nelze projednat na schůzi, o jejímž svolání nebyli poslanci vyrozuměni 

podle § 51 odst. 6. 

  

 (5) Byl-li podán návrh podle odstavce 2, rozhodne Sněmovna po skončení obecné 

rozpravy, zda bude v jednání pokračovat tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas 

již v prvém čtení. Jestliže Sněmovna takový návrh schválí, zahájí předsedající o návrhu 

zákona podrobnou rozpravu. 

  

 (6) V podrobné rozpravě podle odstavce 5 nelze podat pozměňovací nebo jiné návrhy 

a lze pouze navrhnout opravu data účinnosti v návrhu zákona a jeho legislativně technických, 

gramatických, písemných nebo tiskových nebo písemných chyb. Na závěr prvého čtení 

se Sněmovna usnese po závěrečném vystoupení navrhovatele a zpravodaje, zda s návrhem 

zákona vyslovuje souhlas. 

  

 (7) Nebyl-li podán návrh podle odstavce 2 nebo Sněmovna takový návrh neschválila 

anebo nevyslovila souhlas s návrhem zákona podle odstavce 6, může se Sněmovna usnést, že 

vrátí návrh zákona navrhovateli k dopracování nebo že jej zamítne. Nerozhodne-li tak, 

přikáže návrh zákona k projednání garančnímu výboru, popřípadě dalšímu výboru nebo 

výborům, a to podle návrhu organizačního výboru nebo předsedy Sněmovny. Kterýkoli 

z poslanců může podat jiný návrh na přikázání; o takovém návrhu rozhodne Sněmovna bez 

rozpravy. Byl-li návrh zákona přikázán garančnímu výboru k projednání, nelze jej již vrátit 

navrhovateli k dopracování. Předseda Sněmovny ve spolupráci s Kanceláří sněmovny 

zabezpečí před projednáním návrhu zákona ve výborech legislativně technickou úpravu 

návrhu zákona, která vyplývá z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu 

vyhlášených ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a věcně nemění obsah právního 

předpisu. Předseda Sněmovny ve spolupráci s Kanceláří sněmovny před projednáním 

návrhu zákona ve výborech dále zabezpečí úpravu návrhu zákona, která vyplývá 

z návrhů změn tohoto předpisu dříve předložených Poslanecké sněmovně k projednání 

a dosud Poslaneckou sněmovnou neodmítnutých, které se týkají měněných ustanovení 

a ze kterých návrh právního předpisu vychází. 

 

§ 91 

  

 (1) Lhůta pro projednání návrhu zákona ve výboru je 60 dnů od rozhodnutí o jeho 

přikázání výboru k projednání. 

  

 (2) Lhůtu uvedenou v odstavci 1 může Sněmovna zkrátit až o 30 dnů. Zkrátit takovou 

lhůtu o více než 30 dnů nelze, vznesou-li proti tomu námitku nejméně 2 poslanecké kluby 

nebo 50 poslanců. 

  

 (3) Lhůtu uvedenou v odstavci 1 může Sněmovna prodloužit až o 20 dnů. Prodloužit 

takovou lhůtu o více než 20 dnů lze jen se souhlasem navrhovatele. Lhůtu, kterou Sněmovna 

zkrátila podle odstavce 2, nelze prodloužit. 
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 (4) Výbory, jimž nebyl návrh zákona přikázán k projednání, mohou své stanovisko 

k návrhu zákona sdělit Sněmovně a výboru, který návrh zákona projednává; totéž mohou 

učinit i jednotliví poslanci. Součástí stanoviska, které obsahuje změny návrhu zákona, je 

odůvodnění těchto změn a informace o  tom, kdo změnu zákona navrhl; ustanovení 

zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící náležitosti důvodové zprávy se 

na odůvodnění změny návrhu zákona použije obdobně. 

 

§ 92 

 

 (1) Garanční výbor, popřípadě další výbor nebo výbory, jimž byl návrh zákona 

přikázán, předloží po jeho projednání předsedovi Sněmovny usnesení, v němž zejména 

doporučí Sněmovně, zda má návrh zákona schválit či nikoliv. Doporučí-li výbor Sněmovně 

přijmout k návrhu zákona pozměňovací návrhy, přesně je formuluje a odůvodní; ustanovení 

zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící náležitosti důvodové zprávy se 

na odůvodnění změny návrhu zákona použije obdobně. Součástí usnesení je informace o 

tom, kdo změnu zákona navrhl. Nejméně pětinová menšina všech členů výboru může 

předložit předsedovi Sněmovny oponentní zprávu, která má obdobné náležitosti jako usnesení 

výboru. 

  

 (2) Usnesení výboru, popřípadě oponentní zpráva nebo záznam o jednání výboru se 

doručí všem poslancům nejméně 24 hodin před zahájením druhého čtení návrhu zákona. 

 

§ 93 

 

 (1) V druhém čtení uvede návrh zákona navrhovatel. Po navrhovateli vystoupí 

zpravodaj garančního výboru, popřípadě zpravodajové dalších výborů s informací 

o projednání návrhu zákona ve výboru. Pokud výbor doporučí Sněmovně přijmout k návrhu 

zákona pozměňovací návrhy, zpravodaj výboru je odůvodní; ustanovení zákona o Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv stanovící náležitosti důvodové zprávy se na odůvodnění 

pozměňovacího návrhu zákona použije obdobně. 

  

 (2) O návrhu zákona se koná obecná rozprava. Po obecné rozpravě může Sněmovna 

vrátit návrh zákona garančnímu výboru k novému projednání. 

 

§ 94 

 

 (1) Nerozhodla-li Sněmovna podle § 93 odst. 2, že návrh zákona vrací garančnímu 

výboru k novému projednání, koná se po obecné rozpravě rozprava podrobná. Sněmovna se 

v ní může usnést, že projedná některá ustanovení návrhu zákona odděleně. Během podrobné 

rozpravy se předkládají k návrhu zákona odůvodněné pozměňovací, popřípadě jiné návrhy; 

ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící náležitosti 

důvodové zprávy se na odůvodnění pozměňovacího návrhu zákona použije obdobně. 

Nejedná-li se o písemný návrh, popřípadě neobsahuje-li písemný návrh odůvodnění, odůvodní 

poslanec návrh v podrobné rozpravě. 

  

 (2) Souhrn podaných pozměňovacích návrhů, popřípadě jiných návrhů se doručí všem 

poslancům. Předseda Sněmovny ve spolupráci s Kanceláří sněmovny zabezpečí před 

zasláním souhrnu podaných pozměňovacích návrhů poslancům legislativně technickou 

úpravu návrhu zákona, která vyplývá z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu 
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vyhlášených ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a věcně nemění obsah právního 

předpisu. Předseda Sněmovny ve spolupráci s Kanceláří sněmovny před zasláním 

souhrnu podaných pozměňovacích návrhů poslancům dále zabezpečí úpravu návrhu 

zákona, která vyplývá z návrhů změn tohoto předpisu dříve předložených Poslanecké 

sněmovně k projednání a dosud Poslaneckou sněmovnou neodmítnutých, které se týkají 

měněných ustanovení a ze kterých návrh právního předpisu vychází. Má-li legislativně 

technická úprava podle věty druhé nebo třetí dopad na podaný pozměňovací návrh, 

uvede se tato skutečnost v souhrnu podaných pozměňovacích návrhů. 

 

 (3) I po podrobné rozpravě může Sněmovna vrátit návrh zákona garančnímu výboru 

k novému projednání. 

  

 (4) Pokud zazněl ve druhém čtení návrh na zamítnutí návrhu zákona, Sněmovna o něm 

hlasuje ve třetím čtení po ukončení rozpravy (§ 95 odst. 3). 

 

§ 95 

 

Třetí čtení návrhu zákona 

 

 (1) Třetí čtení návrhu zákona lze zahájit nejdříve za 14 dnů od doručení souhrnu 

podaných pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům. Lhůtu podle věty první může 

Sněmovna zkrátit, a to nejvýše na 7 dnů. Návrh na zkrácení lhůty podle věty první musí být 

podán ve druhém čtení v rámci podrobné rozpravy. 

 

(2) Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně 

technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, nebo písemných 

chyb a úpravy, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat 

návrh na opakování druhého čtení.  

 

 (3) Na závěr třetího čtení Sněmovna nejdříve hlasuje o návrzích na zamítnutí návrhu 

zákona vznesených ve druhém čtení, poté o pozměňovacích, popřípadě jiných návrzích 

k návrhu zákona. Poté se sněmovna usnese, zda s návrhem zákona vyslovuje souhlas. 

 

§ 97 

  

 (1) Návrh zákona, s nímž Sněmovna vyslovila souhlas, zašle její předseda 

bez zbytečného odkladu Senátu ve třech stejnopisech v listinné podobě a stejnopisu 

v elektronické podobě. Předseda Sněmovny ve spolupráci s Kanceláří sněmovny 

zabezpečí před zasláním návrhu zákona Senátu legislativně technickou úpravu návrhu 

zákona, zejména úpravu vyplývající ze schválených pozměňovacích návrhů a úpravu 

vyplývající z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu vyhlášených ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv, která věcně nemění obsah právního předpisu. Předseda 

Sněmovny ve spolupráci s Kanceláří sněmovny před zasláním návrhu zákona Senátu 

dále zabezpečí úpravu návrhu zákona, která vyplývá z návrhů změn tohoto předpisu 

dříve předložených Poslanecké sněmovně k projednání a dosud Poslaneckou sněmovnou 

neodmítnutých, které se týkají měněných ustanovení a ze kterých návrh právního 

předpisu vychází. 
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 (2) Schválí-li Senát návrh zákona, s nímž vyslovila Sněmovna souhlas, nebo 

se k němu do 30 dnů od jeho postoupení neusnese anebo vyjádří usnesením vůli nezabývat 

se takovým návrhem, je návrh zákona přijat. 

  

 (3) Jestliže Senát návrh zákona usnesením zamítne, předseda jej na nejbližší schůzi, 

nejdříve však za deset dnů od doručení poslancům usnesení předloží Sněmovně, aby o něm 

hlasovala znovu. Návrh zákona je přijat, schválí-li jej Sněmovna nadpoloviční většinou všech 

poslanců. 

  

 (4) Jestliže Senát vrátí Sněmovně návrh zákona s pozměňovacími návrhy, předseda jej 

na nejbližší schůzi, nejdříve však za deset dnů od doručení poslancům, předloží Sněmovně 

znovu, aby o něm hlasovala ve znění schváleném Senátem; přijme-li Sněmovna usnesení, 

jímž vysloví souhlas s návrhem Senátu, je návrh zákona přijat. 

  

 (5) Neschválí-li Sněmovna návrh zákona ve znění schváleném Senátem, hlasuje znovu 

o návrhu zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu. Návrh zákona je přijat, schválí-li 

jej Sněmovna nadpoloviční většinou všech poslanců. 

  

 (6) Při novém projednávání návrhu zákona, který byl Senátem zamítnut nebo 

Sněmovně vrácen, nejsou ve Sněmovně přípustné pozměňovací návrhy. 

 

§ 98 

  

 (1) Předseda Sněmovny postoupí přijatý zákon prezidentu republiky ve třech 

stejnopisech v listinné podobě. Předseda Sněmovny ve spolupráci s Kanceláří sněmovny 

zabezpečí před postoupením zákona prezidentu republiky legislativně technickou 

úpravu zákona, zejména úpravu vyplývající ze schválených pozměňovacích návrhů 

a úpravu vyplývající z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu vyhlášených 

ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, která věcně nemění obsah právního předpisu. 

 

 (2) Vrátí-li prezident republiky přijatý zákon Sněmovně do 15 dnů ode dne, kdy mu 

byl postoupen, doručí se vrácený zákon a stanovisko prezidenta poslancům. Předseda předloží 

vrácený zákon Sněmovně na nejbližší schůzi, nejdříve však za deset dnů od jeho doručení 

poslancům. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Setrvá-li Sněmovna na vráceném zákonu 

nadpoloviční většinou všech poslanců, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.  

 

 

§ 101 

 

Předložení návrhu zákona o státním rozpočtu 

 

 (1) Vláda předloží návrh zákona o státním rozpočtu předsedovi Sněmovny nejpozději 

tři měsíce před začátkem rozpočtového roku. Dodatky k takovému návrhu může předložit 

nejpozději 15 dnů před schůzí Sněmovny, na níž má dojít k prvému čtení zákona. 

  

 (2) Předseda přikáže návrh zákona o státním rozpočtu k projednání rozpočtovému 

výboru. 

  

 (3) Součástí zákona o státním rozpočtu nemohou být změny, doplnění nebo zrušení 

jiných zákonů. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3XFBV93)



30 

 

 

§ 105 

 

Druhé čtení návrhu zákona o státním rozpočtu 

 

 (1) V druhém čtení uvede návrh zákona o státním rozpočtu navrhovatel. 

Po navrhovateli vystoupí zpravodaj rozpočtového výboru. 

  

 (2) O návrhu zákona o státním rozpočtu a usnesení rozpočtového výboru k němu se 

koná podrobná rozprava, v níž se předkládají odůvodněné pozměňovací, popřípadě jiné 

návrhy. Ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící náležitosti 

důvodové zprávy se na odůvodnění pozměňovacího návrhu zákona použije obdobně. 
  

 (3) Souhrn podaných pozměňovacích návrhů, popřípadě jiných návrhů se doručí všem 

poslancům a navrhovateli. 

 

§ 106 

 

Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu 

 

 (1) Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu lze zahájit nejdříve 48 hodin 

po skončení čtení druhého. Ustanovení § 54 odst. 4 věty pátá, šestá a sedmá a § 95a 

se pro třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu nepoužijí. 

  

 (2) Ve třetím čtení se koná rozprava, ve které lze navrhnout pouze opravu legislativně 

technických chyb, gramatických chyb, chyb písemných nebo tiskových, nebo písemných 

chyb a úpravy, které vyplývají z přednesených pozměňovacích návrhů, popřípadě podat 

návrh na opakování druhého čtení. 

  

 (3) Na závěr třetího čtení Sněmovna hlasuje o pozměňovacích, popřípadě jiných 

návrzích. Poté se Sněmovna usnese, zda s návrhem zákona o státním rozpočtu vyslovuje 

souhlas. 

 

§ 120b 

 

 (1) Návrhy zákonů, mezinárodní smlouvy, stanoviska vlády, zprávy, informace nebo 

jiné podklady pro jednání Sněmovny se předkládají předsedovi Sněmovny ve třech 

stejnopisech v listinné podobě a stejnopisu v elektronické podobě. 

 

 (1) Návrh zákona, stanovisko vlády k návrhu zákona, pozměňovací návrh 

k návrhu zákona včetně návrhu na změnu zákona obsaženého v usnesení výboru, 

v oponentní zprávě výboru nebo ve společné zprávě výboru se vytváří prostřednictvím 

elektronického systému tvorby právních předpisů20); to neplatí, umožňuje-li zákon 

předložit návrh nebo stanovisko ústně. 

 

 (2) Mezinárodní smlouva, jiné stanovisko vlády než uvedené v odstavci 1, zpráva, 

informace nebo jiný podklad pro jednání Sněmovny se předkládají ve třech stejnopisech 

v listinné podobě a stejnopisu v elektronické podobě. 
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 (2) (3) Stanoví-li tento zákon, že má být návrh podán písemně, předloží navrhovatel 

návrh ve stejnopisu v listinné a elektronické podobě. 

_________________ 

20) § 16 zákona č. …/… Sb. 

 

§ 120f 

Využití elektronického systému tvorby právních předpisů 

 

(1) Návrh zákona, stanovisko vlády k návrhu zákona, pozměňovací návrh 

k návrhu zákona včetně návrhu na změnu zákona obsaženého v usnesení výboru, 

v oponentní zprávě výboru nebo ve společné zprávě výboru, návrh na opravu data 

účinnosti v návrhu zákona a jeho legislativně technických, gramatických a písemných 

chyb a návrh úprav zákona vyplývající z přednesených pozměňovacích návrhů 

se zpracovávají v elektronickém systému tvorby právních předpisů. Umožňuje-li zákon 

podávat návrh podle věty první ústně, zajistí Kancelář sněmovny bezodkladně 

zpracování návrhu podle věty první podaného ústně v elektronickém systému tvorby 

právních předpisů. 

 

(2) Kancelář sněmovny zpracuje souhrn podaných pozměňovacích návrhů podle 

§ 94 odst. 2 v elektronickém systému tvorby právních předpisů. 

 

(3) Předseda Sněmovny ve spolupráci s Kanceláří sněmovny zabezpečí úpravu 

podle § 90 odst. 7, § 94 odst. 2, § 97 odst. 1 a § 98 odst. 1 prostřednictvím elektronického 

systému tvorby právních předpisů. 

 

(4) Kancelář sněmovny zaznamená návrhy na rozhodnutí týkající se 

projednávání návrhu zákona, přijatá rozhodnutí týkající se projednávání návrhu 

zákona a prohlášení týkající se projednávání návrhu zákona neprodleně po jejich 

podání nebo učinění v elektronickém systému tvorby právních předpisů. Kancelář 

sněmovny vloží dokumenty související s projednáváním návrhu zákona neprodleně 

po jejich předložení do elektronického systému právních předpisů. Kancelář sněmovny 

zaznamená skutečnost, že návrh zákona není možné z důvodů uvedených v § 121 

projednat, neprodleně v elektronickém systému tvorby právních předpisů. 

 

(5) Předseda Sněmovny postoupí návrh zákona podle § 97 odst. 1 a přijatý zákon 

podle § 98 odst. 1 a § 107 odst. 2 a 3 prostřednictvím elektronického systému tvorby 

právních předpisů. 

 

(6) Nastane-li překážka bránící využití elektronického systému tvorby právních 

předpisů a je-li třeba neprodleně zpracovat návrh zákona, tvorba, postoupení 

a podepsání návrhu zákona probíhá v listinné podobě. Pomine-li překážka podle věty 

první, návrh zákona včetně dokumentů souvisejících s projednáváním návrhu zákona 

vloží neprodleně správce elektronického systému tvorby právních předpisů 

v součinnosti s Kanceláří sněmovny do elektronického systému tvorby právních 

předpisů. 
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Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

 
§ 5 

 

 (1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují 

  

a) z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních 

z příjmů3) a nejsou od této daně osvobozeny, tyto příjmy: 

1. příjmy ze závislé činnosti uvedené v § 6 odst. 1 a 10 zákona o daních z příjmů, s výjimkou 

částky, která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla 

pro služební i soukromé účely podle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů a s výjimkou částky 

odpovídající příjmu, kterého dosáhlo nezaopatřené dítě za měsíce červenec a srpen, 

a to v rozsahu stanoveném v odstavci 8, 

2. příjmy ze samostatné činnosti uvedené v § 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů, a jde-li 

o uvedené příjmy podléhající dani z příjmů stanovené paušální částkou, předpokládaný 

příjem, nejméně však částka stanovená v odstavci 7; pokud podnikání nebo jinou výdělečnou 

činnost vykonávalo nezaopatřené dítě v měsících červenci a srpnu, nepovažuje se za příjem 

částka ve výši a za podmínek stanovených v odstavci 8, 

3. příjmy z nájmu podle zákona upravujícího daně z příjmů, 

4. ostatní příjmy uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až g) a v § 10 odst. 9 zákona o daních 

z příjmů, 

 a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, přičemž 

jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, považují se za výdaje 

vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení předpokládané výdaje, po odpočtu dalších 

výdajů, odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, po odpočtu 

pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění, pokud nebyla pojistná zahrnuta do těchto výdajů, a po odpočtu daně 

z příjmů připadající na tyto příjmy, 

  

b) z příjmů, které jsou podle § 4 odst. 1 a § 6 odst. 9 zákona o daních z příjmů osvobozeny 

od daně z příjmů, jsou to: 

1. příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, 

tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu 

a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení na výrobu 

biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním právním předpisem, zařízení 

na využití geotermální energie, a to do 31. prosince 2010 v rozsahu a za podmínek, za jakých 

jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů, 

2. příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti podle zákona o rodině nebo obdobná 

plnění poskytovaná ze zahraničí, s výjimkou uvedeného příjmu, náhrady nebo uvedeného 

plnění, poskytnutých v rozhodném období z příjmů osoby, která se pro účely stanovení 

rozhodného příjmu považuje za společně posuzovanou osobu s osobou, která toto výživné 

nebo plnění přijala, 

3. odchodné poskytované příslušníku bezpečnostních sborů podle zvláštního právního 

předpisu3c), 

4. příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových podílů 

na transformovaném družstvu3d), nejde-li o prodej cenných papírů, přesahuje-li doba mezi 

nabytím a převodem dobu pěti let, a to v rozsahu a za podmínek, za jakých jsou osvobozeny 

od daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů, 

5. příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím 

státního orgánu podle zvláštního právního předpisu3e), 
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6. náhrada mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené mzdy) od čtvrtého do čtrnáctého 

a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 do dvacátého prvního dne dočasné pracovní 

neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních předpisů3i), 

14. příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy o pojištění důchodu podle zákona upravujícího 

důchodové spoření, 

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších výdajů 

odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, které se pro tento účel 

stanoví obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů, 

  

c) dávky nemocenského pojištění, dávky důchodového pojištění a dávky úrazového pojištění 

uvedené v § 17 odst. 1 písm. a), b), c), h) a i) zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, 

  

d) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,4) 

  

e) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech a) až d) v částce, v jaké byly 

vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní, pojistného uvedených v písmenech a) a b), 

nebyly-li tyto příjmy už započteny podle písmen a) až d), 

  

f) rodičovský příspěvek pro nárok na přídavek na dítě a příspěvek na bydlení, 

  

g) přídavek na dítě pro nárok na příspěvek na bydlení, 

  

h) mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a o změně některých zákonů,4a) a to v rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel 

zaměstnancům nezúčtoval, 

  

i) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech f) až h), a to za podmínek, 

v rozsahu a ve výši, v jaké se započítávají příjmy uvedené v písmenech f) až h). 

  

 (2) Do rozhodného příjmu se započítává každý z příjmů uvedených v odstavci 1 

samostatně, a žádný z takových příjmů nelze snížit o ztrátu z jiného druhu příjmů ani o ztrátu 

ze stejného druhu příjmů, k níž došlo za jiné období než za období, za něž se rozhodný příjem 

zjišťuje. Jestliže z dávek státní sociální podpory započitatelných do rozhodného příjmu 

[odstavec 1 písm. f) a g)] oprávněná osoba nebo osoba společně posuzovaná uhrazuje 

přeplatek na dávce (§ 62) nebo uhrazuje částky, které jí byly poskytnuty na uvedených 

dávkách neprávem nebo proto, že uvedená dávka byla poskytnuta v nesprávné výši, snižuje se 

rozhodný příjem o částku této úhrady v tom rozhodném období, v němž k takové úhradě 

došlo. Byla-li poplatníkovi daně z příjmů zvýšena, popřípadě snížena daň z příjmů podle 

zákona o daních z příjmů, příjem uvedený v odstavci 1 se o toto zvýšení snižuje, popřípadě se 

o toto snížení zvyšuje v tom kalendářním roce, zjišťuje-li se rozhodný příjem za kalendářní 

rok, nebo v tom kalendářním čtvrtletí, zjišťuje-li se rozhodný příjem za kalendářní čtvrtletí, 

v němž došlo k takovému zaúčtování. Věta čtvrtá platí obdobně, jde-li o přeplatky nebo 

nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a pojistném na veřejné zdravotní pojištění. 

  

 (3) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní rok [§ 6 

písm. a)], započítávají se příjmy uvedené v odstavci 1 

  

a) v písmenu a) v tom kalendářním roce, v němž byly předmětem daně z příjmů podle zákona 

o daních z příjmů, 
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b) v písmenu b) body 2 až 9 a 11 v tom kalendářním roce, v němž byly vyplaceny, 

  

c) v písmenu b) body 10, 12 a 13 v tom kalendářním roce, v němž byly plátcem zaúčtovány, 

  

d) v písmenu c), jde-li o dávky nemocenského pojištění (péče), v tom kalendářním roce, 

v němž byly plátcem zaúčtovány, 

  

e) v písmenu c), jde-li o dávky důchodového pojištění a úrazového pojištění, a v písmenech 

d), f) až i) v tom kalendářním roce, v němž byly vyplaceny. 

  

 (4) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí 

[§ 6 písm. b)], započítávají se příjmy uvedené 

  

a) v odstavci 1 písm. a) č. 1 v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly zaúčtovány, 

  

b) v odstavci 1 písm. a) bodech 3 a 4 v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly vyplaceny, 

  

c) v odstavci 1 písm. b), bodech 2 až 9 a 11, v odstavci 1 písm. c), jde-li o dávky 

důchodového pojištění, a v odstavci 1 písm. d), f) až i) v tom kalendářním čtvrtletí, v němž 

byly vyplaceny, 

  

d) v odstavci 1 písm. b) bodech 10, 12 a 13, a v odstavci 1 písm. c), jde-li o dávky 

nemocenského pojištění (péče), v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly plátcem zaúčtovány. 

  

 (5) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí 

[§ 6 písm. b)] a v tomto rozhodném období osoba podle svého prohlášení vykonávala činnost, 

z níž má příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2, započítává se jako příjem z této 

činnosti do rozhodného příjmu částka odpovídající 

  

a) měsíčnímu průměru stanovenému z příjmů z uvedené činnosti za kalendářní rok, který 

bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. července 

do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se dávka přiznává (§ 51), 

  

b) měsíčnímu průměru stanovenému z příjmů z uvedené činnosti za období zahrnuté 

do daňového přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, 

do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, 

na které se dávka přiznává (§ 51), došlo-li ke změně účtování v kalendářním roce na účtování 

v hospodářském roce a naopak podle § 7 odst. 14 zákona o daních z příjmů, nebo 

  

c) jedné dvanáctině příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou paušální 

částkou, ze kterých byla v kalendářním roce, který bezprostředně předchází kalendářnímu 

roku, do něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního 

roku (§ 51), stanovena daň paušální částkou podle § 7a zákona o daních z příjmů, 

 nejméně však částka uvedená v odstavci 7; měsíční průměr podle písmen a) a b) se 

stanoví za kalendářní měsíce, v nichž osoba vykonávala alespoň po část kalendářního měsíce 

činnost, z níž měla příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2. Obdobně se postupuje, má-li 

osoba příjmy uvedené v odstavci 1 písm. b) bodě 1. 

  

 (6) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní čtvrtletí 

[§ 6 písm. b)] a v tomto rozhodném období osoba podle svého prohlášení vykonávala činnost, 
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z níž má příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a) bodu 2, avšak která podle svého prohlášení 

v kalendářním roce bezprostředně předcházejícím kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek 

období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se dávka 

přiznává (§ 51), činnost, z níž by měla příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2, 

nevykonávala, započítává se jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu částka 

odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 

předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které 

se rozhodný příjem zjišťuje; pro stanovení částky průměrné mzdy v národním hospodářství 

platí odstavec 7 věta druhá obdobně. Předchozí věta platí obdobně, má-li osoba 

do 31. prosince 2010 příjmy uvedené v odstavci 1 písm. b) bodě 1. Při stanovení rozhodného 

příjmu podle věty první se ke zvýšení nebo snížení daně z příjmů podle odstavce 2 věty čtvrté 

nepřihlíží. 

  

 (7) Za příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2 se považuje pro účely tohoto 

zákona, s výjimkou osob, které vykonávají činnost, která se považuje za vedlejší samostatnou 

výdělečnou činnost podle zvláštního právního předpisu,38) měsíčně nejméně částka 

odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok, 

  

a) za který se zjišťuje rozhodný příjem, je-li rozhodným obdobím kalendářní rok, 

  

b) předcházející období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku, 

na které se porodné a příspěvek na bydlení přiznává; to platí i přiznává-li se příspěvek 

na bydlení v rámci tohoto období na dobu kratší (§ 51 odst. 2). 

Částku uvedenou v předchozí větě vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv sdělením podle průměrné mzdy v národním hospodářství 

vyhlášené Českým statistickým úřadem s tím, že tuto částku zaokrouhluje na celé stokoruny 

dolů. 

  

 (8) Pro stanovení rozhodného příjmu se nepovažuje za příjem 

  

a) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 1 příjem, který byl nezaopatřenému 

dítěti zaúčtován v měsících červenec a srpen, a to ve výši po odpočtu pojistného 

na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění, po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy a případně po odpočtu částky, 

která se považuje za příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební 

i soukromé účely podle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů, 

  

b) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 2 za každý z měsíců červenec a srpen 

částka odpovídající jedné dvanáctině ročního příjmu z podnikání a z jiné samostatné 

výdělečné činnosti za kalendářní rok, za který se zjišťuje rozhodný příjem, nebo v případech 

uvedených v odstavci 6 částka tam uvedená, jestliže podnikání a jiná samostatná výdělečná 

činnost trvala po celý takový měsíc. 

  

 (9) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, kalendářní rok, 

započtou se příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v odstavci 1, pokud byly 

předmětem daně z příjmů podle zákona o daních z příjmů, v tom kalendářním roce, v němž 

byly předmětem této daně. V ostatních případech se příjmy ze zahraničí obdobné příjmům 

uvedeným v odstavci 1 započtou v tom rozhodném období, v němž byly vyplaceny. Je-li 

příjem uvedený v odstavci 1 vyplácen v cizí měně, přepočte se na českou měnu podle 

příslušného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou31) platného k prvnímu dni rozhodného 
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období, za které se zjišťuje rozhodný příjem, není-li dále stanoveno jinak. Pro přepočet měn 

podle věty druhé, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje příslušný kurz, se použije kurz 

této měny obvykle používaný bankami v České republice k prvnímu dni rozhodného období, 

za které se zjišťuje rozhodný příjem. Je-li příjem vyplacený v cizí měně předmětem daně 

z příjmů podle zákona o daních z příjmů,3) přepočte se na českou měnu způsobem platným 

pro účely daně z příjmů, a to v případech, kdy je rozhodným obdobím, za něž se rozhodný 

příjem zjišťuje, kalendářní rok. 
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Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem 

funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 

a poslanců Evropského parlamentu 
 

§ 3 

 

Plat 

  

 (1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek dále 

stanovených. 

  

 (2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného 

v závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané funkce. Plat se zaokrouhluje na 100 Kč 

nahoru. 

  

 (3) Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,75násobek*) 

a pro soudce 3násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské 

sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý 

kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo 

práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením1) Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

sdělením1). 

  

 (4) Od 1. ledna do 31. prosince 2010 činí plat poslance, představitele a poslance 

Evropského parlamentu 96 % platu podle tohoto zákona a podle čl. XLVIII zákona 

č. 261/2007 Sb. 
____________________  

  

1) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 

smluv § 4 písm. h) zákona č. …/… Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

(zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).  
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Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 

a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
 

§ 1 

 

 (1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb 

a rozsah soudního přezkumu. 

  

 (2) Do Parlamentu České republiky se volí na základě všeobecného, rovného 

a přímého volebního práva tajným hlasováním. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky se volí podle zásad poměrného zastoupení, do Senátu Parlamentu České republiky 

se volí podle zásad většinového systému. 

  

 (3) Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 

dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv. Za den vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky se považuje 

den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů a mezinárodních smluv, v níž bylo rozhodnutí 

o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky uveřejněno. 

  

 (4) Volby do Parlamentu České republiky se na území České republiky konají ve 2 

dnech, kterými jsou pátek a sobota. První den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí 

ve 22.00 hodin. Druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. 

  

 (5) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v zahraničí konají 

ve 2 dnech, kterými jsou 

 

a) čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve 14. 00 hodin a končí ve 21. 00 hodin místního 

času, jde-li o hlasování v místě (§ 3 odst. 2), v němž nastává shodně označený hodinový čas 

později o více jak 4 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky, 

  

b) pátek, kdy hlasování začíná ve 12. 00 hodin a končí ve 22. 00 hodin místního času, 

a sobota, kdy hlasování začíná v 8. 00 hodin a končí ve 12. 00 hodin místního času, jde-li 

o hlasování v místě (§ 3 odst. 2), v němž nastává shodně označený hodinový čas později 

o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky, 

  

c) pátek, kdy hlasování začíná ve 14. 00 hodin a končí ve 22. 00 hodin místního času, 

a sobota, kdy hlasování začíná v 8. 00 hodin a končí ve 14. 00 hodin místního času, jde-li 

o hlasování v ostatních místech (§ 3 odst. 2). 

  

 (6) Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb na území České 

republiky, nestanoví-li tento zákon jinak. Lhůty a vymezení volebních dnů podle tohoto 

zákona nejsou dobou hlasování v zahraničí dotčeny. 

  

 (7) Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který alespoň druhý 

den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, 

který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. 
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§ 8 

 

Státní volební komise 

 

 (1) Státní volební komise vytvořená podle zvláštního právního předpisu5c) je stálým 

volebním orgánem i na úseku voleb do Parlamentu České republiky. 

  

 (2) Státní volební komise 

  

a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Parlamentu České republiky, 

  

b) vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické 

provádění voleb do Parlamentu České republiky, 

  

c) určuje losem číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických 

hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny, 

  

d) vyhotovuje zápis o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny, 

  

e) vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do Poslanecké sněmovny a Senátu sdělením 

ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, 

  

f) předává osvědčení o zvolení členem Parlamentu České republiky zvoleným kandidátům, 

  

g) předává celkové výsledky voleb příslušné komoře Parlamentu České republiky, 

  

h) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí, 

  

i) určuje losem, kterému volebnímu kraji jsou podřazeny zvláštní volební okrsky v zahraničí. 

 

§ 52 

 

Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb 

 

 (1) Po provedení skrutinia vyhotoví Státní volební komise z údajů předaných Českým 

statistickým úřadem zápis o výsledku voleb. Zápis podepíší členové Státní volební komise; 

jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody. 

  

 (2) V zápise Státní volební komise se uvede 

 

a) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních seznamů, 

  

b) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky, 

  

c) počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici 

zvlášť a pro jednotlivé kraje zvlášť, 

  

d) jména a příjmení kandidátů v členění podle politických stran, politických hnutí a koalic, 

kteří byli zvoleni, a kandidátů, kteří se stali náhradníky, spolu s údaji o výsledcích 

přednostního hlasování. 
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  (3) Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb po podepsání 

zápisu o výsledku voleb sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 

 

§ 77 

 

nadpis vypuštěn 

  

 Na základě sdělení souhrnných výsledků voleb ve volebních obvodech Českým 

statistickým úřadem podle § 73 odst. 6 Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové 

výsledky voleb do Senátu sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 
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Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii 
 

§ 2 

 

 (1) Právní služby na území České republiky jsou oprávněni poskytovat za podmínek 

stanovených tímto zákonem a způsobem v něm uvedeným 

  

a) advokáti, 

  

b) fyzické osoby, které 

1. jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie, smluvního státu Dohody 

o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen „domovský 

stát“), anebo jsou státními příslušníky jiného státu a jsou v některém z domovských států 

trvale usazeni, a 

2. v domovském státě získaly oprávnění poskytovat právní služby pod profesním označením 

domovského státu, které bylo oznámeno ve sdělení Ministerstva spravedlnosti, vyhlášeném 

ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

 

(dále jen „evropský advokát“). 

  

 (2) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno oprávnění 

  

a) notářů, soudních exekutorů, patentových zástupců a daňových poradců,1a) popřípadě 

dalších osob, jimž zvláštní zákon svěřuje poskytovat právní služby, 

  

b) zaměstnance právnické nebo fyzické osoby, člena družstva nebo příslušníka ozbrojených 

sborů poskytovat právní služby osobě, k níž je v pracovněprávním nebo pracovním vztahu 

anebo ve služebním poměru, pokud je poskytování právních služeb součástí jeho povinností 

vyplývajících z tohoto pracovněprávního nebo pracovního vztahu anebo služebního poměru. 

 

§ 52a 

 

 Ministerstvo spravedlnosti oznamuje sdělením vyhlášeným ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b). 
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Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů 
 

§ 5 

 

Zabezpečení tvorby českých technických norem 

 

 (1) Tvorbu a vydávání českých technických norem, jejich změny a zrušení v rozsahu 

vymezeném tímto zákonem zaručuje stát. 

  

 (2) Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „Ministerstvo“) může pověřit 

právnickou osobu zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem, jejich 

změn a zrušení (dále jen „pověřená právnická osoba“). Toto pověření je nepřevoditelné. 

Po dobu, po kterou je toto pověření platné, nesmí být touto činností pověřena jiná právnická 

osoba. Na udělení pověření není právní nárok. 

  

 (3) Ministerstvo rozhoduje o pověření právnické osoby na základě její žádosti. 

Posuzuje přitom zejména, zda žadatel bude schopen plnit všechny podmínky stanovené tímto 

zákonem. 

  

 (4) Pokud pověřená právnická osoba neplní podmínky stanovené v tomto zákoně 

a v rozhodnutí o pověření nebo pokud o to požádá, Ministerstvo pověření zruší. 

  

 (5) Rozhodnutí o pověření právnické osoby, jakož i zrušení tohoto rozhodnutí zveřejní 

Ministerstvo ve formě sdělení ve Sbírce zákonů České republiky a mezinárodních smluv. 

  

 (6) Pokud nejsou tvorba a vydávání českých technických norem, jejich změny 

a zrušení zabezpečeny pověřenou právnickou osobou, zabezpečuje plnění jejích úkolů Úřad. 

Úřad je v takovém případě oprávněn vybírat za odborné činnosti související se zabezpečením 

vydávání a řádné distribuce českých technických norem úplatu. Tyto činnosti a výši úplaty 

stanoví Ministerstvo vyhláškou. 

  

 (7) Náklady na tvorbu českých technických norem hradí ten, kdo požaduje jejich 

zpracování. Náklady na tvorbu českých technických norem, především českých technických 

norem přejímajících evropské normy, zpracovaných na základě požadavku ministerstev nebo 

jiných ústředních správních úřadů a náklady spojené s členstvím v mezinárodních 

a evropských normalizačních organizacích hradí stát. 

  

 (8) České technické normy nebo jejich části vydané na jakémkoliv nosiči smějí být, 

pokud zvláštní zákon9) nestanoví jinak, rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem 

pověřené právnické osoby nebo za podmínek stanovených v odstavci 6 se souhlasem Úřadu. 

 

§ 15 

 

Akreditační orgán 

  

 (1) Ministerstvo může rozhodnutím pověřit k výkonu působnosti akreditačního 

orgánu1a) pouze jednu právnickou osobu (dále jen „akreditační orgán“). 

  

 (2) Ministerstvo rozhoduje o pověření k provádění akreditace na základě žádosti 
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právnické osoby. V rozhodnutí Ministerstvo vymezí rozsah provádění akreditace. Posuzuje 

přitom, zda právnická osoba bude schopna plnit požadavky na akreditační orgán, stanovené 

přímo použitelným předpisem Evropských společenství1a). 

  

 (3) Neplní-li akreditační orgán povinnosti nebo přestane-li splňovat požadavky 

stanovené v přímo použitelném předpisu Evropských společenství1a) nebo v rozhodnutí 

o pověření, nebo pokud o to sám požádá, Ministerstvo rozhodnutí o pověření změní nebo 

zruší. 

  

 (4) Rozhodnutí o pověření k provádění akreditace a rozhodnutí o změně nebo zrušení 

tohoto rozhodnutí zveřejní Ministerstvo ve formě sdělení ve Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv. 
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Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 

č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 82 

 

 (1) Ministerstvo dopravy může svým rozhodnutím pověřit výkonem státní správy 

ve věcech sportovních létajících zařízení právnickou osobu (dále jen „pověřená osoba“) 

na základě její písemné žádosti. Ministerstvo dopravy v rozhodnutí o pověření k výkonu státní 

správy stanoví podmínky a postupy při tomto výkonu a vymezí jeho rozsah. 

  

 (2) Ministerstvo dopravy rozhodnutí vydá, pokud žadatel 

  

a) má sídlo na území České republiky, 

  

b) má vytvořen administrativní a technický systém správy sportovních létajících zařízení 

podle tohoto zákona, 

  

c) disponuje kvalifikovanými osobami a odborným zázemím pro výkon státní správy 

sportovních létajících zařízení podle tohoto zákona a tvorbu provozních a technických 

předpisů, 

  

d) má vytvořen a zabezpečen informační systém pro vedení rejstříku pilotů a sportovních 

létajících zařízení, 

  

e) má stanoveny postupy pro ověřování a schvalování letové způsobilosti sportovních 

létajících zařízení, 

  

f) má stanoveny postupy pro výuku a ověřování způsobilosti žadatelů o vydání pilotních 

průkazů a přiznávání kvalifikací, 

  

g) nemá finanční nebo jiné zájmy, které by mohly ovlivnit nestrannost výkonu činnosti 

pověřené osoby, 

  

h) je způsobilý zajistit ochranu informací a údajů podle zvláštního právního předpisu5k). 

  

 (3) Ministerstvo dopravy pověření odejme, 

  

a) jestliže pověřená osoba neplní povinnosti nebo podmínky stanovené tímto zákonem nebo 

rozhodnutím o pověření, 

  

b) jestliže pověřená osoba o odejmutí pověření požádá. 

  

 (4) Rozhodnutí o pověření a o odejmutí tohoto pověření zveřejní Ministerstvo dopravy 

sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 

  

 (5) Pokud není výkon státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení 

zabezpečen pověřenou osobou, zabezpečuje jej Úřad. 

  

 (6) Náležitosti žádosti o pověření a doklady, které je nutno k žádosti doložit, stanoví 
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prováděcí právní předpis. 
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Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně 

a doplnění některých souvisejících zákonů 

 
§ 3 

 

Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku 

 

 (1) Provozovatel potravinářského podniku je povinen 

  

a) dodržovat smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na jakost potravin; 

v případě, že tyto požadavky nejsou právními předpisy stanoveny, dodržovat požadavky 

stanovené provozovatelem potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, 

  

b) dodržovat ve všech fázích výroby a uvádění potravin na trh technologické a hygienické 

požadavky, způsob a podmínky přepravy, uchovávání a manipulace s potravinami; v případě, 

že tyto požadavky nejsou právními předpisy stanoveny, dodržovat požadavky stanovené 

provozovatelem potravinářského podniku, který potravinu vyrobil, 

  

c) dodržovat požadavky stanovené přímo použitelnými předpisy Evropské unie upravujícími 

požadavky na potraviny19) nebo mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika 

vázána a které jsou vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv, 

  

d) dodržovat požadavky pro druhy a přípustná množství toxikologicky významných látek 

v potravinách, 

  

e) jde-li o potravinu uváděnou na trh na území České republiky, uvádět povinné informace 

o potravinách stanovené v právních předpisech v českém jazyce23), 

  

f) dodržovat požadavky na složení doplňků stravy, jejich označování a způsob použití, 

  

g) používat jen takové obaly a obalové materiály, které chrání potravinu před znehodnocením, 

znemožňují záměnu nebo změnu obsahu bez otevření nebo změny obalu a odpovídají 

požadavkům na předměty a materiály určené pro styk s potravinami, 

  

h) poskytnout potřebný počet zaměstnanců a odpovídající technické vybavení pro zajištění 

výkonu kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících dovoz 

některých potravin ze třetích zemí24), 

  

i) oznámit v listinné podobě nebo v elektronické podobě dálkovým přenosem dat zahájení, 

změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle tohoto zákona nejpozději v den, kdy 

tyto skutečnosti nastaly, příslušnému orgánu dozoru s uvedením svého jména, příjmení nebo 

obchodní firmy, sídla a adresy provozovny, jde-li o osobu fyzickou, nebo obchodní firmy 

nebo názvu, sídla a adresy provozovny, jde-li o osobu právnickou, dále identifikačního čísla 

osoby a předmětu činnosti nebo podnikání; tyto údaje se při poskytování stravovacích 

služeb25) oznamují orgánům ochrany veřejného zdraví, které je neprodleně předávají ostatním 

orgánům dozoru uvedeným v § 16, 

  

j) zajistit dodržování požadavků na nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace 

potravin stanovených v souladu s atomovým zákonem. 
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  (2) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí potraviny, je dále povinen 

  

a) získávat k výrobě balené pramenité vody, balené kojenecké vody a balené přírodní 

minerální vody vodu jen z podzemních zdrojů vody; úpravu balené pramenité vody pomocí 

vzduchu obohaceného ozonem provozovatel potravinářského podniku ohlásí předem 

příslušnému orgánu státního dozoru, 

  

b) používat k výrobě tepelně neopracovaných potravin s výjimkou pokrmů26) pouze tepelně 

ošetřené vaječné obsahy. 

  

 (3) Tímto zákonem nejsou dotčeny povinnosti dodržovat zásady osobní a provozní 

hygieny a podmínky výkonu ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace, stanovené 

zvláštními právními předpisy. 

  

 (4) Provozovatel potravinářského podniku, který dováží potraviny z jiných států, 

než jsou členské státy Evropské unie (dále jen „třetí země“), je povinen 

  

a) pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie upravující dovoz některých 

potravin ze třetích zemí 24), předložit příslušnému orgánu dozoru nebo celnímu úřadu 

osvědčení, certifikát nebo jiný vstupní doklad vydané k tomu příslušným orgánem třetí země 

potvrzující, že dovážená potravina odpovídá požadavkům tohoto přímo použitelného předpisu 

Evropské unie; tímto ustanovením nejsou dotčeny požadavky stanovené veterinárním 

zákonem, 

  

b) pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, dovážet potraviny přes určená 

místa vstupu nebo určená místa dovozu stanovená prováděcím právním předpisem, 

  

c) předložit celnímu úřadu v době radiační mimořádné situace vývozní certifikát v souladu 

s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím podmínky dovozu potravin 

pocházejících ze třetích zemí24). 

  

 (5) Provozovatel potravinářského podniku u potravin určených na vývoz do třetích 

zemí je povinen 

  

a) upozornit příslušný orgán v zemi určení v případě, že vyvážená potravina nevyhovuje 

požadavkům čl. 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, 

  

b) předložit celnímu úřadu v době radiační mimořádné situace na území České republiky 

osvědčení, že vyvážená potravina nebo surovina vyhovuje nejvyšší přípustné úrovni 

radioaktivní kontaminace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících 

nejvyšší přípustné úrovně radioaktivní kontaminace potravin a krmiv a zvláštní podmínky 

pro vývoz potravin a krmiv po jaderné havárii nebo jiném případu radiační mimořádné 

situace, 

  

c) pokud tak stanoví přímo použitelný předpis Evropské unie, předložit celnímu úřadu 

osvědčení potvrzující, že vyvážená potravina nebo surovina odpovídá požadavkům tohoto 

přímo použitelného předpisu Evropských společenství. 

  

 (6) S potravinami, které neodpovídají požadavkům na nejvyšší přípustnou radioaktivní 

kontaminaci, se nakládá podle rozhodnutí orgánu dozoru (§ 16) vydaného na základě 
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stanoviska Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 

  

 (7) V případě vývozu nebo dovozu potravin podle odstavce 6, nebo potravin 

neznámého původu, celní úřad neprodleně oznámí tuto skutečnost orgánu dozoru podle 

odstavce 6, který rozhodne o způsobu dalšího nakládání s těmito potravinami. 

  

 (8) K uvedení volně rostoucích jedlých hub na trh nebo k dalšímu zpracování 

pro potravinářské účely musí mít provozovatel potravinářského podniku odbornou 

způsobilost, kterou prokazuje osvědčením vydaným podle odstavce 9. 

  

 (9) Osvědčení prokazující znalost hub vydávají krajské hygienické stanice1e) 

na základě úspěšného složení zkoušky ze znalosti hub. Za vydání osvědčení platí žadatel 

správní poplatek. 

  

 (10) Ke zkoušce ze znalosti hub se může přihlásit jen osoba zletilá, mající osvědčení 

o zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost osvědčuje registrující 

poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství; součástí vyšetření je 

odborné vyšetření zraku. 

  

 (11) Platnost osvědčení prokazující znalost hub zaniká 

 

a) po uplynutí 10 let ode dne jeho vydání u osob ve věku do 60 let, 

  

b) po uplynutí 5 let ode dne jeho vydání u osob ve věku od 60 do 65 let, 

  

c) po uplynutí 2 let ode dne jeho vydání u osob starších 65 let. 

 

§ 17 

  

 (1) Provozovatel potravinářského podniku se dopustí správního deliktu tím, že 

  

a) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) nedodrží smyslové, fyzikální, chemické nebo 

mikrobiologické požadavky na jakost potravin, 

  

b) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) nedodrží technologické nebo hygienické požadavky, 

způsob nebo podmínky přepravy, uchování nebo manipulace s potravinami, 

  

c) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) nedodrží požadavky na přípustný obsah toxikologicky 

významných látek v potravinách, 

  

d) při ozáření potraviny postupuje v rozporu s § 4 odst. 1, 2 nebo 3, 

  

e) uvádí na trh potraviny ozářené ionizujícím zářením bez stanovené dokumentace podle § 4 

odst. 8, 

  

f) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. e) neuvádí povinné informace o potravinách, stanovené 

v právních předpisech, v českém jazyce, 

  

g) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. f) nedodrží požadavky na složení doplňků stravy, jejich 

označování nebo způsob použití, 
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h) používá obaly nebo obalové materiály v rozporu s § 3 odst. 1 písm. g), 

  

i) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. h) neposkytne potřebný počet zaměstnanců nebo odpovídající 

technické vybavení, 

  

j) nesplní oznamovací povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i), 

  

k) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. j) nezajistí dodržování požadavků na nejvyšší přípustné 

úrovně radioaktivní kontaminace, 

  

l) dováží potraviny v rozporu s § 3 odst. 4 nebo § 4 odst. 7 písm. c), 

  

m) vyváží potraviny v rozporu s § 3 odst. 5, 

  

n) naloží s potravinami, které neodpovídají požadavkům na nejvyšší přípustnou radioaktivní 

kontaminaci, v rozporu s § 3 odst. 6, 

  

o) nedodrží ochranné opatření vydané podle § 15 odst. 8, 

  

p) nedodrží požadavky na bezpečnost potravin podle přímo použitelného předpisu Evropské 

unie upravujícího požadavky na potraviny, 

  

q) v rozporu s čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002 nebo čl. 7 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2001 uvede spotřebitele v omyl, nebo 

  

r) jiným jednáním, než je uvedeno v písmenech i), l), m), p) nebo q), nesplní povinnost podle 

přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na potraviny19) nebo 

mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která je vyhlášena ve Sbírce 

mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 

  

 (2) Provozovatel potravinářského podniku, který uvádí potraviny na trh, se dopustí 

správního deliktu tím, že 

  

a) uvádí na trh volně rostoucí houby v rozporu s § 3 odst. 8, 

  

b) nesplní informační povinnost podle § 3d odst. 1, 2 nebo 4, 

  

c) označí potravinu v rozporu s § 6 až 8 nebo neposkytne informaci podle § 9a odst. 1, 

  

d) poruší zákaz uvádět na trh potraviny podle § 10 odst. 1, 

  

e) uvádí na trh potraviny po datu minimální trvanlivosti v rozporu s § 10 odst. 2, 

  

f) uvádí na trh potraviny použitelné k jinému než původnímu použití v rozporu s § 10 odst. 3, 

  

g) skladuje potraviny v rozporu s § 11 odst. 1 písm. a), 

  

h) uchovává potraviny v rozporu s § 11 odst. 1 písm. c), 

  

i) nevyloučí přímý styk potravin s látkami nepříznivě ovlivňujícími bezpečnost nebo jakost 
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potravin podle § 11 odst. 1 písm. b), 

  

j) v rozporu s § 11 odst. 1 písm. d) neumístí odděleně nebo zřetelně neoznačí potraviny 

použitelné k jinému než původnímu použití anebo potraviny po datu minimální trvanlivosti, 

  

k) nezkrátí datum minimální trvanlivosti nebo použitelnosti podle § 11 odst. 1 písm. e), 

  

l) v rozporu s § 11 odst. 1 písm. f) uvádí na trh nebalené potraviny určené pro zvláštní výživu 

nebo doplňky stravy, 

  

m) v rozporu s § 11 odst. 1 písm. g) nedodrží lhůty nebo jiné požadavky pro uvádění potravin 

na trh stanovené prováděcím právním předpisem, 

  

n) v rozporu s § 9 neuvede označení šarže nebo v rozporu s § 11 odst. 1 písm. h) nedodrží 

označení šarže, 

  

o) nevyřadí z dalšího oběhu potraviny podle § 11 odst. 2 písm. a) bodu 1, 

  

p) nevyřadí z dalšího oběhu potraviny podle § 11 odst. 2 písm. a) bodu 2, 

  

q) nevyřadí z dalšího oběhu potraviny podle § 11 odst. 2 písm. a) bodů 3 až 5, 

  

r) v rozporu s § 11 odst. 2 písm. b) nezabezpečí, aby ve všech fázích uvádění potraviny na trh 

byl k dispozici doklad o původu zboží, 

  

s) v krizovém stavu nezajistí zásobování obyvatelstva potravinami podle § 11 odst. 3, nebo 

  

t) v rozporu s § 11 odst. 4 neoznámí, že uvádí na trh nebo vyváží čerstvé ovoce, čerstvou 

zeleninu nebo konzumní brambory. 

  

 (3) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí potraviny, se dopustí 

správního deliktu tím, že 

  

a) v rozporu s § 3 odst. 2 písm. b) používá jiné než tepelně ošetřené vaječné obsahy, nebo 

  

b) získává vodu k výrobě balené pramenité vody, balené kojenecké vody nebo balené přírodní 

minerální vody v rozporu s § 3 odst. 2 písm. a). 

  

 (4) Provozovatel potravinářského podniku, který vyrábí nebo dováží ze třetí země 

potraviny určené pro zvláštní výživu, se dopustí správního deliktu tím, že 

  

a) neoznámí první uvedení potraviny určené pro zvláštní výživu na trh podle § 3c odst. 1, 

  

b) nepředloží odborné ověření oznámené potraviny podle § 3c odst. 2, nebo 

  

c) nedodrží opatření zakazující nebo omezující uvádění na trh potraviny určené pro zvláštní 

výživu vydané podle § 3c odst. 3. 

  

 (5) Provozovatel potravinářského podniku, který je v místě určení příjemcem potravin 

z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země vymezeného prováděcím právním 
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předpisem, se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3d odst. 3 neinformuje příslušný 

orgán dozoru. 

  

 (6) Klasifikátor se dopustí správního deliktu tím, že 

  

a) provede klasifikaci v rozporu s § 4a odst. 4, nebo 

  

b) nesdělí výsledky klasifikace podle § 4a odst. 6. 

  

 (7) Provozovatel jatek se dopustí správního deliktu tím, že 

  

a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o společné organizaci trhů37) 

nezajistí správnou obchodní úpravu jatečných zvířat, 

  

b) nezajistí klasifikaci jatečných zvířat podle § 4a odst. 1, nebo 

  

c) nesdělí výsledky klasifikace podle § 4a odst. 6. 

  

 (8) Podnikatel, který vyrábí tabákové výrobky, se dopustí správního deliktu tím, že 

  

a) v rozporu s § 12 odst. 1 písm. a) použije k výrobě tabákových výrobků jiný než surový 

nebo technologicky upravený tabák, 

  

b) použije k výrobě tabákových výrobků látku nebo její množství v rozporu s § 12 odst. 1 

písm. b), nebo 

  

c) v rozporu s § 12 odst. 5 nepředloží v termínu stanoveném v § 12 odst. 6 úplný výčet složek 

použitých při výrobě jednotlivých typů a značek tabákových výrobků nebo je nedoplní 

prohlášením. 

  

 (9) Podnikatel, který uvádí do oběhu tabákové výrobky, se dopustí správního deliktu 

tím, že 

  

a) v rozporu s § 12 odst. 3 uvede do oběhu tabák určený k orálnímu užití, nebo 

  

b) v rozporu s § 12 odst. 2 uvede do oběhu tabákové výrobky, které obsahují látky zakázané 

vyhláškou. 

  

 (10) Podnikatel, který vyrábí nebo uvádí do oběhu tabákové výrobky, se dopustí 

správního deliktu tím, že 

  

a) nedodržuje požadavky stanovené pro potraviny podle § 12 odst. 4, 

  

b) označí tabákové výrobky v rozporu s § 12a, nebo 

  

c) přepravuje tabákové výrobky v rozporu s § 13. 

  

 (11) Za správní delikt se uloží pokuta do 

  

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), i), j), l) nebo m), odstavce 2 
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písm. a), b) nebo t), odstavce 4 písm. a) nebo b), odstavce 5, odstavce 6 písm. b), odstavce 7 

písm. c), odstavce 8 písm. a) nebo c), odstavce 9 písm. a) nebo odstavce 10 písm. a), 

  

b) 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h) nebo o), odstavce 2 

písm. k), l), p), r) nebo s), odstavce 3, odstavce 4 písm. c), odstavce 6 písm. a), odstavce 7 

písm. a) nebo b), odstavce 8 písm. b), odstavce 9 písm. b) nebo odstavce 10 písm. b) nebo c), 

  

c) 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), d), f), g), n) nebo r) 

nebo odstavce 2 písm. c), e), f), g), h), i), j), m), n) nebo q), 

  

d) 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), k), p) nebo q) nebo 

odstavce 2 písm. d) nebo o) 
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Zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních 

zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu 

a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších 

organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 3 

 

Plat 

  

 (1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek stanovených 

tímto zákonem. 

  

 (2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného 

podle počtu let započitatelné praxe (dále jen „praxe“) a stupně státního zastupitelství, 

ke kterému je státní zástupce přidělen1) nebo přeložen,2) nestanoví-li tento zákon jinak. Plat se 

zaokrouhluje na 100 Kč nahoru. 

  

 (3) Platová základna činí 90 % platové základny stanovené pro soudce v zákoně, 

kterým se stanoví platy soudcům21). Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok 

vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením3) Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv sdělením.3)  
  

 (4) Platový koeficient podle odstavce 2 se určuje státnímu zástupci 

 ------------------------------------------------------------------  

okresního          krajského        vrchního 

státního             státního           státního 

zastupitelství    zastupitelství   zastupitelství 

 ------------------------------------------------------------------  

      0,88             0,96              1,05         do   ukončení   5.   roku 

 ------------------------------------------------------------------  

      1,01             1,09              1,17         od   počátku   6.   roku 

 ------------------------------------------------------------------  

      1,14             1,26              1,33         od   počátku   9.   roku 

 ------------------------------------------------------------------  

      1,22             1,35              1,47         od   počátku   12.   roku 

 ------------------------------------------------------------------  

      1,30             1,44              1,60         od   počátku   15.   roku 

 ------------------------------------------------------------------  

      1,35             1,53              1,68         od   počátku   18.   roku 

 ------------------------------------------------------------------  

      1,39             1,56              1,72         od   počátku   21.   roku 

 ------------------------------------------------------------------  

      1,43             1,59              1,75         od   počátku   24.   roku 

 ------------------------------------------------------------------  

      1,46             1,64              1,80         od   počátku   27.   roku 

 ------------------------------------------------------------------  

      1,51             1,67              1,84         od   počátku   30.   roku 

 ------------------------------------------------------------------  

 

 (5) Platový koeficient stanovený v odstavci 4 se zvyšuje 
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a) okresnímu státnímu zástupci okresního státního zastupitelství s nejvýše 10 plánovanými 

státními zástupci o 0,22 a s více než 10 plánovanými státními zástupci o 0,25, 

  

b) náměstkovi okresního státního zástupce okresního státního zastupitelství s nejvýše 10 

plánovanými státními zástupci o 0,09 a s více než 10 plánovanými státními zástupci o 0,11, 

  

c) krajskému státnímu zástupci o 0,40, 

  

d) náměstkovi krajského státního zástupce o 0,18, 

  

e) vedoucímu oddělení krajského státního zastupitelství o 0,09, 

  

f) vrchnímu státnímu zástupci o 0,50, 

  

g) náměstkovi vrchního státního zástupce o 0,26, 

  

h) řediteli odboru vrchního státního zastupitelství o 0,12, 

  

i) vedoucímu oddělení vrchního státního zastupitelství o 0,07. 

  

 (6) Státnímu zástupci Nejvyššího státního zastupitelství náleží plat určený z platové 

základny platovým koeficientem ve výši 1,84. Platový koeficient se zvyšuje 

 

a) řediteli odboru Nejvyššího státního zastupitelství o 0,23, 

  

b) vedoucímu oddělení Nejvyššího státního zastupitelství o 0,15. 

  

 (7) Nejvyššímu státnímu zástupci náleží plat určený z platové základny platovým 

koeficientem ve výši 2,71. 

  

 (8) Náměstkovi nejvyššího státního zástupce náleží plat určený z platové základny 

koeficientem ve výši 2,27. 

  

 (9) Od 1. ledna do 31. prosince 2010 činí plat státního zástupce 96 % platu podle 

tohoto zákona a podle čl. LI zákona č. 261/2007 Sb. 

  
____________________  

  

1) § 19 odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. 

  

2) § 19 odst. 2 a 3 zákona č. 283/1993 Sb. 

  

3) § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 

smluv § 4 písm. h) zákona č. …/… Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

(zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv). 
  

21) § 3 odst. 3 a § 3b odst. 2 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených 

s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců 

Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. a zákona č. 425/2010 Sb. 
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Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu 
 

§ 101 

 

 (1) Po vystoupení zpravodaje se koná k návrhu zákona obecná rozprava, ve které se 

návrh zákona projednává jako celek včetně navrhovaných zásadních změn právní úpravy. 

Po ukončení obecné rozpravy se k návrhu zákona koná podrobná rozprava, ve které lze 

posuzovat návrh zákona po jednotlivých částech a podávat k němu pozměňovací návrhy. 

  

 (2) V průběhu obou částí rozpravy lze navrhnout, aby Senát vyjádřil vůli se návrhem 

zákona nezabývat nebo aby návrh zákona byl schválen, zamítnut anebo vrácen Poslanecké 

sněmovně s pozměňovacími návrhy. 

  

 (3) Senátor, i když není členem výboru, kterému byl návrh zákona přikázán 

k projednání, vyjadřuje svůj názor k návrhu zákona a podává návrhy zpravidla již na jednání 

výboru, popřípadě písemně s odůvodněním před jednáním výboru. 

  

 (4) Pozměňovací návrh musí obsahovat znění navrhované změny textu návrhu zákona 

včetně odůvodnění a promítnutí této změny do dalších ustanovení návrhu zákona; 

ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící náležitosti 

důvodové zprávy se na odůvodnění pozměňovacího návrhu zákona použije obdobně. 

Předsedající v případě potřeby vyzve senátora, aby svůj pozměňovací návrh předložil 

písemně. 

  

 (5) Po ukončení podrobné rozpravy se pozměňovací návrhy, které byly podány, pokud 

rozhodne výbor, souhrnně vytisknou a dají se k dispozici zpřístupní každému senátorovi 

přítomnému při projednávání návrhu zákona ve výboru a navrhovateli tak, aby je 

při hlasování měli k dispozici. 

 

§ 104 

 

 Výbor, jemuž byl návrh zákona přikázán k projednání, přijme pro jednání Senátu 

usnesení obsahující doporučení výboru. V usnesení výbor zároveň určí, kdo z členů výboru 

bude zpravodajem pro jednání o návrhu zákona na schůzi Senátu. Usnese-li se výbor 

doporučit Senátu vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, 

obsahuje příloha usnesení jejich přesné znění, popřípadě odůvodnění a informaci o tom, kdo 

pozměňovací návrh předložil nebo přednesl; ustanovení zákona o Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv stanovící náležitosti důvodové zprávy se na odůvodnění 

pozměňovacího návrhu zákona použije obdobně. Usnesení výbor předloží organizačnímu 

výboru. Totéž platí pro společná usnesení přijatá na společné schůzi výborů. 

  

§ 105 

  

 Zpravodaj garančního výboru vypracuje pro jednání Senátu společnou zpravodajskou 

zprávu, shodnou-li se na tom zpravodajové všech výborů, které návrh zákona projednávaly. 

Společná zpráva obsahuje doporučení výborů, které návrh zákona projednávaly. Součástí 

společné zprávy je přehled všech pozměňovacích návrhů, popřípadě jejich odůvodnění, 

včetně jejich odůvodnění a informace o tom, kdo pozměňovací návrh předložil nebo 

přednesl, pokud byly doporučeny; ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv stanovící náležitosti důvodové zprávy se na odůvodnění pozměňovacího návrhu 
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zákona použije obdobně. Na zpracování společné zprávy se podílejí i ostatní zpravodajové 

výborů, které návrh zákona projednávaly. Je-li doporučení všech výborů pro Senát shodné, je 

zpravodajem pro projednávání návrhu zákona na schůzi Senátu zpravodaj garančního výboru. 

Jsou-li doporučení výborů rozdílná, přednese na schůzi Senátu společnou zprávu zpravodaj 

garančního výboru a rozdílná doporučení mohou odůvodnit zpravodajové jednotlivých 

výborů. 

 

§ 109 

 

 (1) Nebyl-li přijat žádný z návrhů uvedených v § 108 odst. 2 nebo nebyl-li takový 

návrh podán, zahájí předsedající podrobnou rozpravu, ve které lze podávat k návrhu zákona 

odůvodněné pozměňovací návrhy, které se současně předkládají písemně a s odůvodněním; 

ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící náležitosti 

důvodové zprávy se na odůvodnění pozměňovacího návrhu zákona použije obdobně. 

Za podané návrhy se pokládají i pozměňovací návrhy vyplývající z usnesení výborů 

k projednávanému návrhu zákona. 

  

 (2) Pokud byl podán pozměňovací návrh, který není obsažen v příloze usnesení 

žádného z výborů, a navrhne-li to předseda některého výboru nebo zpravodaj garančního 

výboru, jednání Senátu o návrhu zákona se přeruší na nezbytně nutnou dobu, aby výbor mohl 

k pozměňovacímu návrhu zaujmout pro Senát stanovisko. O návrhu předsedy výboru nebo 

garančního zpravodaje na stanovení doby přerušení jednání rozhodne Senát bez rozpravy. 

 

§ 120a 

 

 (1) Návrh zákonného opatření Senátu musí obsahovat přesné znění toho, na čem se má 

Senát usnést, a musí k němu být přiloženy dokumenty stanovené zákonem o Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv54). Důvodová zpráva musí dále obsahovat prohlášení, že 

součástí navrhované právní úpravy nejsou věci, jejichž úpravu zákonným opatřením 

Senátu Ústava vylučuje, a odůvodnění, proč její přijetí nesnese odkladu34d). 
  

 (2) Součástí návrhu zákonného opatření Senátu je důvodová zpráva. Obecná část 

důvodové zprávy obsahuje prohlášení, že součástí navrhované právní úpravy nejsou věci, 

jejichž úpravu zákonným opatřením Senátu Ústava vylučuje, a odůvodnění, proč její přijetí 

nesnese odkladu34d). Dále obecná část důvodové zprávy obsahuje zejména zhodnocení 

platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení 

nezbytnosti navrhované právní úpravy jako celku, zhodnocení souladu navrhované právní 

úpravy s ústavním pořádkem České republiky a s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána, zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské 

unie a předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, zejména 

nároky na státní rozpočet a rozpočty krajů a obcí. Zvláštní část důvodové zprávy vysvětluje 

obsah jednotlivých ustanovení navrhované právní úpravy. 

  

 (3) Společně s návrhem zákonného opatření Senátu předloží vláda též návrh 

prováděcího předpisu, který má být vydán na základě zmocnění obsaženého v návrhu 

zákonného opatření Senátu a má současně s ním nabýt účinnosti. 

  

 (4) Obsahuje-li návrh zákonného opatření Senátu návrh novely zákona, předloží vláda 

též znění platného zákona nebo jeho části, jíž se novelizace týká, s vyznačením navrhovaných 

změn. 
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______________ 

34d) Čl. 33 odst. 1 a 2 Ústavy. 

54) § 19 zákona č. …/…. Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě 

právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon 

o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv). 
 

§ 121 

 

Jednání výboru 

  

 (1) Při jednání výboru o návrhu zákonného opatření Senátu lze v průběhu obou částí 

rozpravy podávat tyto návrhy: 

 

1. návrh na vrácení návrhu zákonného opatření Senátu vládě k dopracování, 

  

2. návrh na schválení, 

  

3. návrh na zamítnutí, 

 

4. návrh pozměňovací. 

  

 (2) O návrzích uvedených v odstavci 1 se hlasuje v pořadí tam uvedeném. Po ukončení 

hlasování o podaných pozměňovacích návrzích, byl-li alespoň jeden z nich přijat, se výbor 

usnese, zda doporučí Senátu schválit návrh zákonného opatření Senátu s těmi pozměňovacími 

návrhy, které přijal. Součástí usnesení, kterým výbor doporučí Senátu schválit návrh 

zákonného opatření Senátu s pozměňovacími návrhy, je odůvodnění pozměňovacích 

návrhů a informace o tom, kdo pozměňovací návrh předložil; ustanovení zákona 

o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící náležitosti důvodové zprávy se 

na odůvodnění pozměňovacího návrhu použije obdobně.  
 

§ 122 

 

Jednání Senátu 

 

 (1) Při jednání Senátu o návrhu zákonného opatření Senátu lze v obecné rozpravě 

podávat tyto návrhy: 

 

1. návrh na vrácení návrhu zákonného opatření Senátu vládě k dopracování, 

  

2. návrh na schválení, 

  

3. návrh na zamítnutí. 

  

 (2) O návrzích uvedených v odstavci 1 se hlasuje v pořadí tam uvedeném. 

  

 (3) Nebyl-li žádný z návrhů uvedených v odstavci 1 podán nebo nebyl-li přijat, zahájí 

předsedající k návrhu zákonného opatření Senátu podrobnou rozpravu, ve které lze podávat 

odůvodněné pozměňovací návrhy. Ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3XFBV93)



58 

 

smluv stanovící náležitosti důvodové zprávy se na odůvodnění pozměňovacího návrhu 

použije obdobně. Byl-li podán alespoň jeden pozměňovací návrh, předsedající jednání 

o návrhu zákonného opatření Senátu přeruší. Pozměňovací návrhy se dají vytisknout 

a neprodleně se rozešlou neprodleně zpřístupní všem senátorům. Předseda Senátu 

ve spolupráci s Kanceláří Senátu zabezpečí před zpřístupněním pozměňovacích návrhů 

legislativně technickou úpravu návrhu zákonného opatření Senátu vyplývající 

z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu vyhlášených ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv, která věcně nemění obsah právního předpisu.   Předseda Senátu 

ve spolupráci s Kanceláří Senátu před zpřístupněním pozměňovacích návrhů dále 

zabezpečí úpravu návrhu zákonného opatření Senátu, která vyplývá z návrhů 

zákonných opatření Senátu dříve předložených Senátu k projednání a dosud Senátem 

neodmítnutých, které se týkají měněných ustanovení a ze kterých návrh právního 

předpisu vychází. Má-li legislativně technická úprava podle věty páté nebo šesté dopad 

na podaný pozměňovací návrh, uvede se tato skutečnost u pozměňovacího návrhu. 

V jednání lze pokračovat nejdříve po 24 hodinách od jeho přerušení. V jednání pokračujícím 

po přerušení lze podávat pouze pozměňovací návrhy k opravě legislativně technických, 

gramatických a písařských chyb a k úpravám, které vyplývají z přednesených pozměňovacích 

návrhů. 

 

(4) Pokud byly k návrhu zákonného opatření Senátu podány pouze pozměňovací 

návrhy k opravě legislativně technických, gramatických a písařských chyb, může senátor 

navrhnout, aby bylo přikročeno k hlasování o nich bez přerušení jednání Senátu stanoveného 

v odstavci 3 větě druhé třetí; o takovém návrhu rozhodne Senát bez rozpravy. 

  

 (5) Po ukončení hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, byl-li alespoň 

jeden z nich přijat, hlasuje Senát o tom, zda schválí návrh zákonného opatření Senátu ve znění 

přijatých pozměňovacích návrhů. 

  

 (6) Pokud nebyl žádný pozměňovací návrh podán nebo nebyl přijat anebo nebylo 

přijato usnesení schválit návrh zákonného opatření Senátu ve znění přijatých pozměňovacích 

návrhů, hlasuje Senát o tom, zda návrh zákonného opatření Senátu schvaluje. 

 

§ 126 

 

Podepisování zákonných opatření Senátu 

 

 (1) Zákonná opatření Senátu se uvádějí větou: „Senát se usnesl na tomto zákonném 

opatření Senátu:“. 

  

 (2) Předseda Senátu podepíše přijaté zákonné opatření Senátu a postoupí je k podpisu 

prezidentu republiky. Předseda Senátu ve spolupráci s Kanceláří Senátu zabezpečí 

před postoupením zákonného opatření Senátu prezidentu republiky legislativně 

technickou úpravu zákonného opatření Senátu, zejména úpravu vyplývající 

ze schválených pozměňovacích návrhů a úpravu vyplývající z právních předpisů 

a nálezů Ústavního soudu vyhlášených ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, která 

věcně nemění obsah právního předpisu.  
 (3) Po podpisu zákonného opatření Senátu prezidentem republiky zašle předseda 

Senátu zákonné opatření Senátu k podpisu předsedovi vlády. 

 

§ 127 
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 (1) Návrh zákona, který podává Senát Poslanecké sněmovně (dále jen „senátní návrh 

zákona“), může k projednání v Senátu navrhnout senátor, skupina senátorů, výbor nebo 

komise Senátu (dále jen „navrhovatel senátního návrhu zákona“). 

  

 (2) K návrhu senátního návrhu zákona musí obsahovat náležitosti návrhu zákona 

stanovené zvláštním zákonem35) být přiloženy dokumenty stanovené zákonem o Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv54). 

  

 (3) Navrhovatel senátního návrhu zákona předkládá návrh senátního návrhu zákona 

předsedovi Senátu, který jej postoupí organizačnímu výboru a neprodleně jej rozešle všem 

senátorům a senátorským klubům. Organizační výbor na nejbližší schůzi po předložení 

návrhu senátního návrhu zákona doporučí předsedovi Senátu, aby jej zařadil na pořad 

nejbližší schůze Senátu. Současně navrhne, kterému výboru, popřípadě výborům má být 

návrh senátního návrhu zákona přikázán, a určí zpravodaje pro první čtení. 

  

 (4) Navrhovatel senátního návrhu zákona může vzít svůj návrh zpět, dokud Senát 

nepřistoupí k závěrečnému hlasování o něm. 

______________ 

35) § 86 odst. 2 až 5 zákona č. 90/1995 Sb.  

 

§ 128 

 

První čtení návrhu senátního návrhu zákona 

 

 (1) Návrh senátního návrhu zákona uvede navrhovatel nebo zástupce navrhovatele 

senátního návrhu zákona; po něm vystoupí zpravodaj. 

  

 (2) Po vystoupení zpravodaje zahájí předsedající obecnou rozpravu, ve které lze 

navrhnout, aby byl návrh senátního návrhu zákona vrácen navrhovateli senátního návrhu 

zákona k dopracování, nebo aby byl zamítnut. Nebyl-li žádný z návrhů podán nebo nebyl-li 

přijat, přikáže Senát návrh senátního návrhu zákona k projednání výboru, popřípadě výborům. 

Přikáže-li Senát návrh senátního návrhu zákona více výborům, určí, který z nich bude 

výborem garančním. Předseda Senátu ve spolupráci s Kanceláří Senátu zabezpečí 

před projednáním návrhu senátního návrhu zákona ve výborech legislativně technickou 

úpravu návrhu senátního návrhu zákona vyplývající z právních předpisů a nálezů 

Ústavního soudu vyhlášených ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, která věcně 

nemění obsah právního předpisu. Předseda Senátu ve spolupráci s Kanceláří Senátu 

před projednáním návrhu senátního návrhu zákona ve výborech dále zabezpečí úpravu 

návrhu senátního návrhu zákona, která vyplývá z návrhů změn tohoto předpisu dříve 

předložených Poslanecké sněmovně k projednání a dosud Poslaneckou sněmovnou 

neodmítnutých, které se týkají měněných ustanovení a ze kterých návrh právního 

předpisu vychází. 

 

 (3) Lhůta k projednání návrhu senátního návrhu zákona ve výborech je 60 dnů 

od rozhodnutí o jeho přikázání výboru k projednání. 

  

 (4) Lhůtu uvedenou v odstavci 3 může Senát zkrátit nebo prodloužit, a to nejvýše o 30 

dnů. Jen se souhlasem navrhovatele senátního návrhu zákona lze lhůtu prodloužit o více než 

30 dnů. 
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§ 129 

 

Jednání výborů 

  

 (1) Při jednání výboru o návrhu senátního návrhu zákona lze v průběhu obou částí 

rozpravy podávat tyto návrhy: 

 

1. návrh na schválení, 

  

2. návrh na zamítnutí, 

  

3. návrh pozměňovací, 

  

4. návrh na odročení. 

  

 (2) O návrzích uvedených v odstavci 1 se hlasuje v pořadí tam uvedeném. Po ukončení 

hlasování o podaných pozměňovacích návrzích, byl-li alespoň jeden z nich přijat, se výbor 

usnese, zda doporučí Senátu schválit návrh senátního návrhu zákona s těmi pozměňovacími 

návrhy, které přijal. Součástí usnesení, kterým výbor doporučí Senátu schválit návrh 

senátního návrhu zákona s pozměňovacími návrhy, je odůvodnění pozměňovacích 

návrhů a informace o tom, kdo pozměňovací návrh předložil; ustanovení zákona 

o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv stanovící náležitosti důvodové zprávy se 

na odůvodnění pozměňovacího návrhu zákona použije obdobně. 
 

§ 130 

 

Druhé čtení návrhu senátního návrhu zákona 

 

 (1) Návrh senátního návrhu zákona odůvodní na schůzi Senátu navrhovatel nebo 

zástupce navrhovatele senátního návrhu zákona. 

  

 (2) Při jednání Senátu o návrhu senátního návrhu zákona lze v průběhu obou částí 

rozpravy podávat tyto návrhy: 

 

1. návrh na vrácení návrhu senátního návrhu zákona výboru k novému projednání, 

  

2. návrh na schválení, 

  

3. návrh na zamítnutí, 

  

4. návrh na odročení. 

  

 (3) V návrhu uvedeném v odstavci 2 bodu 1 musí být určeno, kterému výboru, 

popřípadě výborům má být návrh senátního návrhu zákona vrácen k novému projednání; lhůta 

pro nové projednání ve výboru je nejvýše 30 dnů od jeho vrácení Senátem. 

  

 (4) O návrzích uvedených v odstavci 2 se hlasuje v pořadí tam uvedeném. 
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 (5) Nebyl-li žádný z návrhů uvedených v odstavci 2 podán nebo nebyl-li přijat, zahájí 

předsedající k návrhu senátního návrhu zákona podrobnou rozpravu, ve které lze podávat 

odůvodněné pozměňovací návrhy. Ustanovení zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv stanovící náležitosti důvodové zprávy se na odůvodnění pozměňovacího návrhu 

zákona použije obdobně. Pokud byl podán pozměňovací návrh, který není obsažen v příloze 

usnesení žádného z výborů a navrhne-li to předseda některého výboru nebo zpravodaj 

garančního výboru, jednání Senátu o návrhu senátního návrhu zákona se přeruší na nezbytně 

nutnou dobu, aby výbor mohl k pozměňovacímu návrhu zaujmout pro Senát stanovisko. 

O návrhu předsedy výboru nebo garančního zpravodaje na stanovení doby přerušení jednání 

rozhodne Senát bez rozpravy. Byl-li podán pozměňovací návrh, předsedající jednání 

o návrhu senátního návrhu zákona přeruší. Pozměňovací návrhy se neprodleně 

zpřístupní všem senátorům. Předseda Senátu ve spolupráci s Kanceláří Senátu 

zabezpečí před zpřístupněním pozměňovacích návrhů legislativně technickou úpravu 

návrhu senátního návrhu zákona vyplývající z právních předpisů a nálezů Ústavního 

soudu vyhlášených ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, která věcně nemění obsah 

právního předpisu. Předseda Senátu ve spolupráci s Kanceláří Senátu 

před zpřístupněním pozměňovacích návrhů dále zabezpečí úpravu návrhu senátního 

návrhu zákona, která vyplývá z návrhů změn tohoto předpisu dříve předložených 

Poslanecké sněmovně k projednání a dosud Poslaneckou sněmovnou neodmítnutých, 

které se týkají měněných ustanovení a ze kterých návrh právního předpisu vychází. 

Má-li legislativně technická úprava podle věty páté nebo šesté dopad na podaný 

pozměňovací návrh, uvede se tato skutečnost u pozměňovacího návrhu. V jednání lze 

pokračovat nejdříve po 24 hodinách od jeho přerušení. V jednání pokračujícím 

po přerušení lze podávat pouze pozměňovací návrhy k opravě legislativně technických, 

gramatických a písemných chyb a k úpravám, které vyplývají z přednesených 

pozměňovacích návrhů. 

  

 (6) Po ukončení hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích, byl-li alespoň 

jeden z nich přijat, hlasuje Senát o tom, zda schválí návrh senátního návrhu zákona ve znění 

přijatých pozměňovacích návrhů. 

  

 (7) Pokud nebyl žádný pozměňovací návrh podán nebo nebyl přijat anebo nebylo 

přijato usnesení schválit návrh senátního návrhu zákona ve znění přijatých pozměňovacích 

návrhů, hlasuje Senát o tom, zda návrh senátního návrhu zákona schvaluje, pokud o návrhu na 

schválení nebylo již hlasováno po ukončení obecné rozpravy. 

  

 (8) Jestliže byl návrh senátního návrhu zákona schválen, pověří Senát předsedu 

Senátu, aby senátní návrh zákona podal Poslanecké sněmovně. Zároveň pověří některého 

ze senátorů, aby odůvodnil senátní návrh zákona při jeho projednávání v Poslanecké 

sněmovně. Předseda Senátu ve spolupráci s Kanceláří Senátu zabezpečí před podáním 

senátního návrhu zákona Poslanecké sněmovně legislativně technickou úpravu 

senátního návrhu zákona, zejména úpravu vyplývající ze schválených pozměňovacích 

návrhů a úpravu vyplývající z právních předpisů a nálezů Ústavního soudu vyhlášených 

ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, která věcně nemění obsah právního předpisu.  

Předseda Senátu ve spolupráci s Kanceláří Senátu před podáním senátního návrhu 

zákona Poslanecké sněmovně dále zabezpečí úpravu senátního návrhu zákona, která 

vyplývá z návrhů změn tohoto předpisu dříve předložených Poslanecké sněmovně 

k projednání a dosud Poslaneckou sněmovnou neodmítnutých, které se týkají měněných 

ustanovení a ze kterých návrh právního předpisu vychází. 
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§ 149 

 

 (1) Písemné podklady pro jednání Senátu (senátní tisky) a těsnopisecké zprávy 

o schůzích Senátu s uvedením všech vystoupení, přijatých usnesení a výsledků hlasování 

vyhotovuje Kancelář Senátu a jsou senátními publikacemi. 

  

 (2) Senátní publikace, s výjimkou těsnopiseckých zpráv o neveřejných schůzích 

Senátu a senátních tisků k nim jsou veřejné; lze do nich nahlédnout a pořizovat jejich opisy 

a výpisy z nich v Kanceláři Senátu. 

  (3) Senátoři dostávají všechny senátní publikace. 

 

§ 149a 

 

 Návrh senátního návrhu zákona, návrh zákonného opatření Senátu, pozměňovací 

návrh k návrhu zákona, k návrhu senátního návrhu zákona nebo k návrhu zákonného 

opatření Senátu včetně návrhu na změnu zákona nebo zákonného opatření Senátu 

obsaženého v usnesení výboru nebo ve společné zprávě výborů se vytváří 

prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů55); to neplatí, 

umožňuje-li zákon předložit návrh nebo stanovisko ústně.  

______________________________ 

55) § 16 zákona č. …/… Sb.  

 

 

 

 

 

§ 149b 

 

Využití elektronického systému tvorby právních předpisů 

 

(1) Návrh zákona, návrh senátního návrhu zákona, návrh zákonného opatření 

Senátu, pozměňovací návrh k návrhu zákona, k návrhu senátního návrhu zákona nebo 

k návrhu zákonného opatření Senátu včetně návrhu na změnu zákona nebo na změnu 

zákonného opatření Senátu obsaženého v usnesení výboru nebo ve společné zprávě 

výborů, návrh na opravu legislativně technických, gramatických a písemných chyb 

návrhu zákona a návrhu zákonného opatření Senátu a návrh úprav zákona vyplývající 

z přednesených pozměňovacích návrhů se zpracovávají v elektronickém systému tvorby 

právních předpisů. Umožňuje-li zákon podávat návrh podle věty první ústně 

a nevytvoří-li senátor návrh zároveň prostřednictvím elektronického systému tvorby 

právních předpisů, Kancelář Senátu zajistí bezodkladně zpracování návrhu 

v elektronickém systému tvorby právních předpisů. 

 

(2) Předseda Senátu ve spolupráci s Kanceláří Senátu zabezpečí úpravu  

podle § 122 odst. 3, § 126 odst. 2, § 128 odst. 2 a § 130 odst. 5 a 8 prostřednictvím 

elektronického systému tvorby právních předpisů. 

 

(3) Kancelář Senátu zaznamená návrhy na rozhodnutí týkající se projednávání 

návrhu zákona, návrhu senátního návrhu zákona nebo návrhu zákonného opatření 

Senátu, přijatá rozhodnutí týkající se jejich projednávání a prohlášení týkající se jejich 

projednávání neprodleně po jejich podání nebo učinění v elektronickém systému tvorby 
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právních předpisů. Kancelář Senátu vloží dokumenty související s projednáváním 

návrhu zákona, návrhu senátního návrhu zákona nebo návrhu zákonného opatření 

Senátu neprodleně po jejich předložení do elektronického systému tvorby právních 

předpisů. 

 

(4) Předseda Senátu postoupí zákonné opatření podle § 126 odst. 2 a 3 

prostřednictvím elektronického systému tvorby právních předpisů. 

 

(5) Nastane-li překážka bránící využití elektronického systému tvorby právních 

předpisů a je-li třeba neprodleně zpracovat návrh zákona, návrh senátního návrhu 

zákona nebo návrh zákonného opatření Senátu, tvorba, postoupení a podepsání návrhu 

zákona, návrhu senátního návrhu zákona nebo návrhu zákonného opatření Senátu 

probíhá v listinné podobě. Pomine-li překážka podle věty první, návrh zákona, návrh 

senátního návrhu zákona nebo návrh zákonného opatření Senátu včetně dokumentů 

souvisejících s projednáváním návrhu zákona, návrhu senátního návrhu zákona nebo 

návrhu zákonného opatření Senátu vloží neprodleně správce elektronického systému 

tvorby právních předpisů v součinnosti s Kanceláří Senátu do elektronického systému 

tvorby právních předpisů. 
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Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 

a o změně některých zákonů 
  

§ 182 

 

 (1) Ministerstvo právním předpisem stanoví 

  

a) náležitosti fotografie a počet fotografií vyžadovaných od cizince podle tohoto zákona, 

  

b) po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí v návaznosti na přímo použitelný právní 

předpis Evropských společenství27), kteří cizinci mohou pobývat v tranzitním prostoru 

mezinárodního letiště na území pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, 

  

c) výši nákladů na ubytování, stravování a přepravu po území cizince zajištěného za účelem 

správního vyhoštění, 

  

d) po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí technické podmínky a postup 

při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů, včetně postupu při pořizování 

biometrických údajů u cizinců s neobvyklými anatomickými nebo fyziologickými 

předpoklady pro zobrazení obličeje nebo pořízení otisků prstů na pravé a levé ruce, 

  

e) seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty, 

  

f) po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou 

oprávněni požádat o udělení víza, vydání povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu 

na jiném zastupitelském úřadu než ve státě, jehož je cizinec státním příslušníkem, popřípadě 

jenž vydal cestovní doklad, jehož je cizinec držitelem, nebo ve státě, ve kterém má cizinec 

povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt, 

  

g) technické podmínky a postup při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince 

pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu, 

  

h) vzor tiskopisu protokolu podle § 117a odst. 4 a podmínky jeho zpracování. 

  

 (2) Ministerstvo vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

seznam hraničních přechodů a rozsah provozu na těchto přechodech. 

 

§ 182a 

 

 (1) Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou seznam nemocí, které by mohly 

ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem 

ohrozit veřejný pořádek. 

  

 (2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s ministerstvem stanoví 

pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území podle hlavy IV vyhláškou 

  

a) rozsah požadované znalosti českého jazyka, 

  

b) seznam škol oprávněných provádět pro tyto účely výuku českého jazyka a zkoušky znalosti 

českého jazyka, 
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c) vzor dokladu prokazujícího požadovanou znalost českého jazyka. 

  

 (3) Ministerstvo práce a sociálních věcí pro účely vydávání modrých karet vyhlašuje 

sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv průměrnou hrubou roční mzdu v České 

republice vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 kalendářních měsíců. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3XFBV93)



66 

 

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech  
 

§ 3 

 

 (1) Překročit vnější hranici1a) přes hraniční přechod lze jen s platným cestovním 

dokladem, v provozní době a v souladu s účelem zřízení hraničního přechodu. K překročení 

hranice1f) s členským státem Evropské unie lze jako cestovní doklad použít i občanský 

průkaz1d). Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad také k překročení vnější 

hranice1f), pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo pokud je cizí stát, který uznal 

občanský průkaz jako cestovní doklad, uveden v seznamu států, do nichž lze vnější hranici1f) 

překročit s občanským průkazem. Tento seznam zveřejňuje Ministerstvo zahraničních věcí 

sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 

  

 (2) Stanoví-li mezinárodní smlouva, že vnější hranici lze překračovat na jiných 

místech, než na hraničních přechodech, (dále jen „jiné místo“), lze jiné místo používat jen 

v rozsahu stanoveném takovou mezinárodní smlouvou. 

  

 (3) Občan překračující vnější hranici je povinen na výzvu předložit svůj cestovní 

doklad a strpět jeho kontrolu včetně ověření pravosti cestovního dokladu a ověření své 

totožnosti pomocí osobních údajů zapsaných v cestovním dokladu, popřípadě porovnání 

biometrických údajů (§ 5 odst. 2) zpracovaných v nosiči dat prostřednictvím technického 

zařízení umožňujícího srovnání aktuálně zobrazených biometrických údajů občana 

s biometrickými údaji zpracovanými v nosiči dat cestovního dokladu, jde-li o cestovní doklad 

obsahující nosič dat s biometrickými údaji. Ověřením totožnosti podle věty první se pro účely 

tohoto zákona rozumí identifikace občana jako držitele cestovního dokladu podle fotografie 

a dalších údajů obsažených v cestovním dokladu provedená též s využitím biometrických 

údajů (§ 5 odst. 2), jde-li o cestovní doklad obsahující nosič dat s biometrickými údaji. Výzva 

k předložení cestovního dokladu a jeho kontrola přísluší Policii České republiky (dále jen 

„policie“). Policie neumožní překročení vnější hranice1f) s občanským průkazem, jestliže má 

občan podle zvláštního právního předpisu14) uloženo omezení spočívající v zákazu 

vycestování do zahraničí. Na vnitřní hranici se kontrola cestovního dokladu provádí v případě 

přijetí rozhodnutí vlády o zajišťování ochrany vnitřních hranic podle zvláštního právního 

předpisu1f).  

  

 (4) Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv seznam hraničních přechodů a rozsah provozu na těchto přechodech. 
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Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického 

tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) 
 

§ 2 

 

Působnost zákona 

  

 (1) Tento zákon se vztahuje na periodický tisk vydávaný nebo šířený na území České 

republiky. Ustanovení § 6 až 9 a § 17 se nevztahují na periodický tisk vydávaný mimo území 

České republiky. 

  

 (2) Tento zákon se nevztahuje na Sbírku zákonů , Sbírku a mezinárodních smluv, 

věstníky a úřední tiskoviny vydávané na základě zvláštního právního předpisu ani 

na periodický tisk vydávaný výlučně pro vnitřní potřeby vydavatele.1) 

  
____________________  

  
1) Například zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích 

návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb., zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 

mezinárodních smluv. 

1) Například zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích 

návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. …/… Sb., o Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv). 
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Zákon č. 63/2000 Sb., o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků 

a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 33 

 

Vztah zákona k mezinárodním smlouvám 

 

 Ustanovení tohoto zákona se použijí, jen pokud nestanoví něco jiného mezinárodní 

smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce.5),8) 
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Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti 

zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
 

§ 5 

 

 (1) Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím 

splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného období. Po uspokojení 

alespoň části uplatněných mzdových nároků může Úřad práce České republiky 

prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce uspokojit další mzdové nároky zaměstnance 

uplatněné vůči témuž zaměstnavateli až po uplynutí 12 měsíců ode dne vydání příkazu 

k úhradě mzdových nároků. 

  

 (2) Celková výše mzdových nároků vyplacených 1 zaměstnanci, včetně doplatku podle 

§ 9 odst. 7, nesmí překročit za 1 měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky. Rozhodnou 

částku vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv vždy s účinností od 1. května kalendářního roku na dobu 12 

kalendářních měsíců, a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí 

kalendářní rok. Vychází se z rozhodné částky platné v den vyhlášení moratoria 

před zahájením insolvenčního řízení nebo v den podání insolvenčního návrhu. 
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Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 

s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
 

§ 107 

 

Ustanovení závěrečná 

  

 (1) Ustanovení tohoto zákona se vztahují na díla autorů a umělecké výkony 

výkonných umělců, kteří jsou státními občany České republiky, ať byly vytvořeny nebo 

zveřejněny kdekoli. 

  

 (2) Na díla a umělecké výkony cizích státních příslušníků a osob bez státní příslušnosti 

vztahují se ustanovení tohoto zákona podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika 

vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů České republiky a mezinárodních smluv 

nebo v předcházející obdobné sbírce, a není-li jich, je-li zaručena vzájemnost. 

  

 (3) Není-li splněna žádná z podmínek uvedených v odstavci 2, vztahuje se tento zákon 

na díla autorů a výkony výkonných umělců, kteří nejsou státními občany České republiky, 

byla-li poprvé v České republice zveřejněna, anebo má-li zde autor či výkonný umělec 

bydliště. 

  

 (4) Trvání práva u děl cizích státních příslušníků nemůže být delší než ve státu původu 

díla.11) 

  

 (5) Ustanovení tohoto zákona se vztahují na zvukové záznamy výrobců zvukových 

záznamů, kteří mají na území České republiky bydliště nebo sídlo; na zvukové záznamy 

zahraničních výrobců zvukových záznamů se vztahují za přiměřeného použití ustanovení 

odstavců 2 a 3. 

  

 (6) Na zvukově obrazové záznamy, rozhlasové a televizní vysílání, zveřejněná volná 

díla podle § 28 odst. 2, díla vydaná nakladatelem podle § 87 a databáze podle § 88 platí 

ustanovení odstavce 5 obdobně. 
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Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 

některých zákonů 
 

§ 3 

 

 (1) Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před 

jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se uveřejňuje ve Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv. Za den vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů se považuje 

den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů a mezinárodních smluv, v níž bylo rozhodnutí 

o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů uveřejněno. 

  

 (2) Volby do zastupitelstev krajů se konají ve 2 dnech, kterými jsou pátek a sobota. 

Hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin prvého dne voleb. Druhý den voleb 

začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. 

  

 (3) Volby do zastupitelstev krajů se konají ve všech krajích v tytéž dny, pokud tento 

zákon nestanoví jinak. 

 

§ 8 

 

 (1) Státní volební komise 

  

a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb, 

  

b) určí losem číslo, kterým budou pro volby do zastupitelstev krajů označeny hlasovací lístky 

politických stran, politických hnutí a koalic, 

  

c) vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické 

provádění voleb, 

  

d) vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev krajů sdělením ve Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv, 

  

e) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí. 

  

 (2) Mezi jednáními Státní volební komise její předseda činí opatření v neodkladných 

záležitostech a ukládá úkoly k jejich zajištění. 

 

§ 44 

 

Vyhlášení výsledků voleb 

 

 (1) Výsledek voleb do zastupitelstva kraje vyhlašuje a uveřejňuje krajský úřad 

vyvěšením zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva kraje na úřední desce krajského úřadu 

neprodleně po jeho podepsání. 

  

 (2) Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb 

do zastupitelstev krajů sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 
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Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému 

a o změně některých zákonů 
 

§ 10 

 

 (1) Orgány kraje zajišťují přípravu na mimořádné události, provádění záchranných 

a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva. 

  

 (2) Krajský úřad při výkonu státní správy za účelem uvedeným v odstavci 1 

 

a) organizuje součinnost mezi obecními úřady obcí s rozšířenou působností a dalšími 

správními úřady a obcemi v kraji, zejména při zpracování poplachového plánu integrovaného 

záchranného systému, zajišťuje havarijní připravenost a ověřuje ji cvičeními (§ 17), 

  

b) usměrňuje integrovaný záchranný systém na úrovni kraje, 

  

c) sjednocuje postupy obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a územních správních 

úřadů s krajskou působností v oblasti ochrany obyvatelstva, 

  

d) zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje (dále jen 

„havarijní plán kraje“), 

  

e) zpracovává poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje, 

  

f) spolupracuje při zpracování a aktualizaci povodňového plánu kraje podle zvláštního 

právního předpisu,13) 

  

g) uzavírá dohody s příslušným územním celkem sousedního státu, pokud mezinárodní 

smlouva schválená Parlamentem České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo 

ve Sbírce mezinárodních smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné 

sbírce nestanoví jinak. 

  

 (3) Pokud zóna havarijního plánování8) zasahuje území více než jednoho správního 

obvodu obce s rozšířenou působností vlastního kraje nebo zasahuje na území kraje z území 

jiného kraje, zpracovává krajský úřad ve spolupráci s dotčenými obecními úřady obcí 

s rozšířenou působností plán k provádění záchranných a likvidačních prací v okolí zdroje 

nebezpečí (dále jen „vnější havarijní plán“). V případě, že zóna havarijního plánování 

zasahuje území více krajů, zabezpečuje koordinaci zpracování vnějšího havarijního plánu 

a společné řešení mimořádné události krajský úřad, na jehož území se zdroj nebezpečí 

nachází. 

  

 (4) Pro zpracování havarijního plánu kraje a vnějších havarijních plánů je krajský úřad 

oprávněn za podmínek ochrany údajů využívat, shromažďovat a evidovat údaje z krizového 

plánu kraje podle zvláštního právního předpisu.6) 

  

 (5) Úkoly orgánů kraje uvedené v odstavcích 1 až 4 plní hasičský záchranný sbor kraje 

zřízený podle zvláštního zákona.2) Ten pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací dále 

 

a) řídí výstavbu a provoz informačních a komunikačních sítí integrovaného záchranného 

systému, 
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b) organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek 

integrovaného záchranného systému zaměřené na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto 

účelu zřizuje vzdělávací zařízení, 

  

c) zabezpečuje varování a vyrozumění, 

  

d) koordinuje záchranné a likvidační práce a plní úkoly při provádění záchranných 

a likvidačních prací stanovené Ministerstvem vnitra, 

  

e) organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace 

a dalších ochranných opatření, 

  

f) organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, 

potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, 

  

g) organizuje a koordinuje humanitární pomoc, 

  

h) organizuje hospodaření s materiálem civilní ochrany, 

  

i) vede evidenci a provádí kontrolu staveb civilní ochrany a staveb dotčených požadavky 

civilní ochrany v kraji, 

  

j) uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska ochrany obyvatelstva 

a civilního nouzového plánování při přípravě na mimořádné události. 

  

 (6) Hasičský záchranný sbor kraje je dotčeným orgánem v územním a stavebním 

řízení14) z hlediska ochrany obyvatelstva. 

  

 (7) Krajský úřad vykonává činnosti uvedené v odstavcích 1 až 5 tak, aby byly 

přiměřené a svým obsahem a rozsahem odpovídaly účelu a podmínkám konkrétní mimořádné 

události. 

 

§ 20 

 

Oprávnění vyžadovat pomoc 

 

 (1) Ministerstvo vnitra vyžaduje pomoc podle ústředního poplachového plánu 

integrovaného záchranného systému prostřednictvím operačního a informačního střediska 

generálního ředitelství hasičského záchranného sboru; pomocí se pro účely tohoto zákona 

rozumí poskytnutí sil, věcných prostředků nebo činností složek integrovaného záchranného 

systému pro účely záchranných a likvidačních prací, v případě ostatních složek integrovaného 

záchranného systému se takto realizuje plánovaná pomoc na vyžádání (§ 21). 

  

 (2) Hejtman a starosta obce s rozšířenou působností vyžadují pomoc podle příslušného 

poplachového plánu integrovaného záchranného systému. Tuto i další pomoc vyžadují 

prostřednictvím operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému 

kraje. 

  

 (3) Velitel zásahu vyžaduje pomoc přímo u velitelů a vedoucích složek integrovaného 

záchranného systému na místě zásahu, v ostatních případech vyžaduje pomoc prostřednictvím 
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místně příslušného operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému. 

  

 (4) Pro provádění záchranných a likvidačních prací na území České republiky 

vyžaduje Ministerstvo vnitra zahraniční pomoc po dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí 

a připravuje její využití, pokud mezinárodní smlouva schválená Parlamentem České republiky 

a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv a mezinárodních smluv 

nebo v předcházející obdobné sbírce nestanoví jinak. 

  

 (5) Hejtman oprávněn vyžadovat pomoc z příslušného územního celku sousedního 

státu a připravovat její využití pro provádění záchranných a likvidačních prací, pokud 

mezinárodní smlouva schválená Parlamentem České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů 

nebo ve Sbírce mezinárodních smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející 

obdobné sbírce nestanoví jinak. 

  

 (6) Starosta obce při výzvě k poskytnutí věcné pomoci postupuje při evidenci 

poskytnutého věcného prostředku podle zvláštního právního předpisu.6) Jde-li o poskytnutí 

věcné pomoci na základě výzvy velitele zásahu, zaznamenává velitel zásahu tuto skutečnost 

do dokumentace o vedení zásahu. Obsah záznamu tvoří údaje o osobě, která věcný prostředek 

poskytla, identifikační údaje tohoto prostředku a údaje o době a účelu využití vyžádaného 

prostředku. 
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Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon) 
 

§ 3 

 

Stav nebezpečí 

  

 (1) Stav nebezpečí se jako bezodkladné opatření může vyhlásit, jsou-li ohroženy 

životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného 

rozsahu,4) a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů, orgánů krajů 

a obcí, složek integrovaného záchranného systému nebo subjektů kritické infrastruktury. 

  

 (2) Stav nebezpečí lze vyhlásit jen s uvedením důvodů, na nezbytně nutnou dobu 

a pro celé území kraje nebo pro jeho část. Rozhodnutí o vyhlášení stavu nebezpečí musí 

obsahovat krizová opatření a jejich rozsah. Změna krizových opatření musí být rovněž 

vyhlášena. V části rozhodnutí obsahující důvod vyhlášení stavu nebezpečí se také uvede, 

zda je stav nebezpečí vyhlášen na základě mimořádné události podle zákona o integrovaném 

záchranném systému2). 

  

 (3) Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje hejtman kraje, v Praze 

primátor hlavního města Prahy (dále jen „hejtman“). Hejtman, který stav nebezpečí vyhlásil, 

o tom neprodleně informuje vládu, Ministerstvo vnitra, sousední kraje a pokud mohou být 

krizovou situací dotčeny, též další kraje. 

  

 (4) Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto dobu může hejtman 

prodloužit jen se souhlasem vlády. 

  

 (5) Není-li možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, hejtman 

neprodleně požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu. Platnost krizových opatření 

vyhlášených hejtmanem končí dnem vyhlášení nouzového stavu35), pokud vláda nerozhodne 

jinak. Krizová opatření, jejichž platnost zůstane zachována, se dále považují za krizová 

opatření nařízená vládou. 

  

 (6) Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje ve Věstníku právních předpisů kraje.5) 

Rozhodnutí nabývá účinnosti okamžikem, který se v něm stanoví. Rozhodnutí se zveřejňuje 

na úřední desce krajského úřadu a na úředních deskách obecních úřadů na území, kde je stav 

nebezpečí vyhlášen. Krajský úřad zveřejní rozhodnutí též dalšími způsoby v místě obvyklými, 

zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. 

  

 (7) Stav nebezpečí nelze vyhlásit z důvodu stávky vedené na ochranu práv 

a oprávněných hospodářských a sociálních zájmů. 

  

 (8) Stav nebezpečí končí uplynutím doby, na kterou byl vyhlášen, pokud hejtman nebo 

vláda nerozhodnou o jeho zrušení před uplynutím této doby. Vláda stav nebezpečí zruší též, 

pokud nejsou splněny podmínky pro jeho vyhlášení. 

  

 (9) Rozhodnutí vlády o zrušení stavu nebezpečí se zveřejní na úřední desce krajského 

úřadu a na úředních deskách obecních úřadů na území, kde byl stav nebezpečí vyhlášen, 

zveřejní se v hromadných informačních prostředcích a vyhlásí se ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv. Účinnosti nabývá okamžikem, který se v rozhodnutí stanoví. 
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§ 32 

 

Výjimky 

  

 (1) Poskytnutí věcných prostředků, pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc nelze 

uložit fyzickým osobám, které požívají výsady a imunity podle mezinárodního práva. 

Pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc ostatním cizincům lze uložit, pokud mezinárodní 

smlouva schválená Parlamentem České republiky a vyhlášená ve Sbírce zákonů nebo 

ve Sbírce mezinárodních smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné 

sbírce nestanoví jinak. 

   

 (2) Od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci jsou osvobozeny osoby ve věku 

do 18 let a od 62 let, osoby zdravotně nezpůsobilé k výkonu požadovaných druhů práce, 

osoby invalidní ve třetím stupni, poslanci a senátoři Parlamentu České republiky a členové 

vlády a dále osoby, které by tím vystavily vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké. 

Od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci jsou osvobozeni také zaměstnanci subjektu 

kritické infrastruktury, kteří se podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury. Dále 

jsou od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci osvobozeny ženy a osamělí muži pečující 

o dítě do 15 let věku, těhotné ženy, ženy do konce třetího měsíce po porodu, jestliže se dítě 

narodilo mrtvé, zemřelo anebo žena o něj nepečuje. Orgán krizového řízení může osvobodit 

od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci také osoby, kterým by v tom bránila důležitá 

okolnost, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Závažnost 

důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení. 

  

 (3) Ženám lze uložit pouze takovou pracovní povinnost nebo pracovní výpomoc, která 

není v rozporu se zvláštním právním předpisem.24) 

  

 (4) Osoby osvobozené od pracovní povinnosti a pracovní výpomoci mohou 

poskytnout dobrovolnou pomoc. 
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Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy 

a o změně některých souvisejících zákonů 
 

§ 23 

 

 (1) Za stavu ohrožení státu a válečného stavu může vláda nařízením 

  

a) omezit, zakázat či přikázat vývoz a dovoz vybraných druhů zboží, 

  

b) upravit na stavbách, které určí, průběh stavebních prací včetně jejich přerušení, omezit 

u vybraných staveb jejich zahajování, 

  

c) na návrh guvernéra České národní banky omezit nebo zakázat nakládání s peněžními 

prostředky na účtech u osob oprávněných poskytovat platební služby. 

  

 (2) Za stavu ohrožení státu a válečného stavu může vláda nařízením přijímat také 

opatření uvedená v § 21 odst. 1 a 2 a v § 22 odst. 1. 

  

 (3) Za stavu ohrožení státu a válečného stavu může guvernér České národní banky 

rozhodnutím vyhlášeným formou sdělení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

  

a) rozhodnout o zásadních měnově politických opatřeních18), 

  

b) stanovit kurs české koruny vůči cizím měnám, 

  

c) omezit nebo zakázat bezhotovostní a hotovostní převody mezi poskytovateli finančních 

služeb, 

  

d) přerušit správní řízení vedená Českou národní bankou, 

  

e) omezit nebo zakázat výkon činností povolených Českou národní bankou, 

  

f) omezit nebo zakázat nákup a vývoz devizových hodnot25) a čerpání prostředků 

z devizových účtů, zavést nabídkovou povinnost devizových hodnot a stanovit její rozsah, 

  

g) omezit nebo zakázat osobám oprávněným poskytovat platební služby poskytování úvěrů 

a prodej úvěrových produktů, 

  

h) omezit nebo zakázat vývoz české koruny. 
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Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů 
 

§ 80 

 

Ministerstvo zdravotnictví 

 

 (1) Ministerstvo zdravotnictví k ochraně veřejného zdraví 

  

a) řídí a kontroluje výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví a odpovídá za tvorbu 

a uskutečňování národní politiky na úseku ochrany veřejného zdraví, 

  

b) řídí a kontroluje krajské hygienické stanice, 

  

c) rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím krajských hygienických stanic, 

  

d) zajišťuje mezinárodní spolupráci v oboru své působnosti a plní úkoly vyplývající 

z mezinárodních smluv v ochraně veřejného zdraví, 

  

e) stanoví na základě doporučení Národní imunizační komise, zřízené jako poradní orgán 

Ministerstva zdravotnictví, antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní 

a mimořádná očkování a zveřejní je ve formě sdělení ve Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv, a to vždy do 28. února kalendářního roku, 

  

f) rozhoduje ve věcech podle § 5 odst. 5, § 6e, § 26 odst. 4, 5 a 8, § 28, § 72 odst. 1 a 2, § 73, 

§ 83e odst. 6 a § 83f a dále o námitkách, rozhoduje-li o nich podle tohoto zákona nadřízený 

orgán ochrany veřejného zdraví; je oprávněno povolit prodloužení mírnějšího hygienického 

limitu podle § 3a odst. 3; plní úkoly podle § 3a odst. 4, § 3b, § 6g, § 26 odst. 6, § 27 odst. 1, 

§ 27b, 28a, § 72 odst. 3, § 75a, § 79 odst. 5, § 83a odst. 2, § 83c odst. 3 a § 83e odst. 7; 

na návrh krajských hygienických stanic rozhoduje za podmínek § 37 o kategorizaci prací 

vykonávaných na jejich pracovištích, 

  

g) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a mimořádná opatření 

k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných26a) a z nebezpečnosti podezřelých 

výrobků a nejakostních či z porušení jakosti podezřelých vod, při živelních pohromách 

a jiných mimořádných událostech, pokud mají být provedena celostátně nebo na území 

několika krajů, a rozhoduje o jejich ukončení včetně uvolnění výrobků na trh nebo do oběhu, 

  

h) nařizuje ochranná opatření před zavlečením infekčních onemocnění ze zahraničí 

a rozhoduje o jejich ukončení a ve věcech podle § 68 odst. 2, 

  

i) na žádost krajské hygienické stanice dává povolení k mimořádnému očkování podle § 69 

odst. 1 písm. g), 

  

j) stanoví vyhlášením v televizním a celoplošném rozhlasovém vysílání43b) a zveřejněním 

na své úřední desce a úředních deskách ostatních orgánů ochrany veřejného zdraví 

umístěných v sídlech těchto správních úřadů a na jejich územních pracovištích další infekční 

onemocnění vyvolaná vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny, které se považují 

za nebezpečnou nemoc podle zákona o pohřebnictví;43c) na toto stanovení se nevztahuje 

správní řád, 
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k) usměrňuje výkon státní správy v ochraně veřejného zdraví prováděný Ministerstvem 

obrany a Ministerstvem vnitra, 

  

l) sestavuje celorepublikové programy ochrany a podpory veřejného zdraví; sestavuje 

očkovací programy a programy prevence infekce vyvolané virem lidského imunodeficitu 

a řídí jejich realizaci; stanoví zásady a postupy hodnocení a řízení zdravotních rizik a zásady 

monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních 

a pracovních podmínek a řídí jejich realizaci; řídí výchovu k podpoře a ochraně veřejného 

zdraví, 

  

m) uděluje a zrušuje pověření k provádění autorizace, organizování a provádění kursů 

v hodnocení zdravotních rizik, 

  

n) přezkoumává kontrolní plány sestavené krajskými hygienickými stanicemi, které určují 

priority činnosti na úseku státního zdravotního dozoru, 

  

o) koordinuje činnost a spolupráci s jinými státními a nestátními orgány a organizacemi, 

včetně registrovaných občanských sdružení, jakož i se sociálními partnery v oblastech 

souvisejících s výkonem státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví, 

  

p) přijímá opatření na základě a v mezích přímo použitelných předpisů Evropských 

společenství, 

  

q) pořizuje, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou 

situaci, aktualizuje, nejdéle však jednou za 5 let, strategické hlukové mapy, jejichž součástí 

jsou mezní hodnoty hlukových ukazatelů; mezní hodnotou hlukových ukazatelů se rozumí 

hodnota hlukových ukazatelů, při jejímž překročení dochází ke škodlivému zatížení životního 

prostředí, 

  

r) zpřístupňuje veřejnosti strategické hlukové mapy, vypracované podle písmene q), 

  

s) prováděcím právním předpisem upraví výpočet hlukových ukazatelů, jejich mezní hodnoty, 

základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů, jejichž součástí 

jsou návrhy tichých oblastí, podrobnosti týkající se způsobu informování veřejnosti 

o strategických hlukových mapách, o přípravě návrhů akčních plánů a účasti veřejnosti na této 

přípravě a o vypracovaných akčních plánech. Akčním plánem se rozumí plán obsahující 

opatření, jejichž účelem je ochrana před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku, včetně 

snížení hluku, 

  

t) pořizuje souhrn akčního plánu na základě akčních plánů předložených krajskými úřady 

a Ministerstvem dopravy, jejichž součástí jsou tiché oblasti v aglomeraci vymezené krajskými 

úřady a tiché oblasti ve volné krajině stanovené Ministerstvem životního prostředí. Tichou 

oblastí v aglomeraci se rozumí oblast, která není vystavena hluku většímu, než je mezní 

hodnota hlukového ukazatele nebo než je nejvyšší přípustná hodnota hygienického limitu 

hluku stanoveného podle § 34. Tichou oblastí ve volné krajině se rozumí oblast, která není 

rušena hlukem z dopravy, průmyslu nebo rekreačních aktivit, 

  

u) spolupracuje s příslušnými orgány sousedních členských států Evropské unie 

na strategickém hlukovém mapování v blízkosti hranic, 
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v) usměrňuje řízení jakosti vod v povrchových vodách uvedených v seznamu podle § 6g 

krajskými hygienickými stanicemi, zejména určuje v souladu s podmínkami upravenými 

právem Evropské unie 1) počet koupacích sezón, na jejichž základě sestaví krajské hygienické 

stanice soubory údajů pro posuzování jakosti vod, a to po předchozím informování Evropské 

komise v rozsahu upraveném právem Evropské unie1). 

  

 (2) Za hluk se pro účely postupu podle odstavce 1 písm. q) až u) a podle § 81, 81a, 81b 

a 81c považuje hluk, kterému jsou lidé vystaveni v zastavěných územích, ve veřejných 

parcích a tichých oblastech v aglomeracích, v tichých oblastech ve volné krajině, v blízkosti 

škol, nemocnic a ostatních oblastech a územích citlivých na hluk. Nepovažuje se za něj hluk 

způsobený osobou, která je mu vystavena, hluk v domácnostech, sousedský hluk, hluk 

z rekreačních aktivit, hluk na pracovištích, hluk uvnitř dopravních prostředků a hluk 

způsobený vojenskou činností v objektech důležitých pro obranu státu. 

  

 (3) Pro výkon státního zdravotního dozoru je Ministerstvo zdravotnictví oprávněno 

stanovit orgánům ochrany veřejného zdraví uvedeným v § 78 odst. 1 písm. b) a c) rozsah 

a četnost kontrol a konkretizaci kontrolních postupů. Stanovený rozsah a četnost kontrol 

a kontrolní postupy Ministerstvo zdravotnictví uveřejní ve Věstníku Ministerstva 

zdravotnictví. Analytické metody kontroly složení kosmetických prostředků upraví prováděcí 

právní předpis. 

  

 (4) Pro řešení sporů o použití metody vyšetřování faktorů pracovních podmínek 

a hodnocení zátěže organismu neupravené právními předpisy je Ministerstvo zdravotnictví 

oprávněno stanovit rozhodčí metodu zahrnující strategii odběru, transportu, uchovávání 

a zpracování vzorků, jejich analýzy, hodnocení a kontroly kvality měření. Na toto stanovení 

se nevztahuje správní řád. Proti stanovené rozhodčí metodě může podat zaměstnavatel nebo 

osoba uvedená v § 43 do 3 dnů ode dne jejího doručení písemně námitky. O námitkách 

rozhoduje ministr zdravotnictví do 30 dnů ode dne jejich doručení. Na základě námitek 

rozhodčí metodu změní nebo zruší, anebo námitky zamítne a rozhodčí metodu potvrdí. 

Proti rozhodnutí o námitkách nelze podat odvolání. 

  

 (5) Zjistí-li Ministerstvo zdravotnictví na základě významných důkazů, že kosmetický 

prostředek, přestože splňuje požadavky práva Evropských společenství, představuje 

nebezpečí pro zdraví43d), může dočasně zakázat používání takového výrobku, jeho uvádění 

na trh nebo podrobit tento výrobek zvláštním podmínkám a rozhodnout o ukončení platnosti 

takového rozhodnutí. 

  

 (6) O postupu podle odstavce 4 a jeho důvodech uvědomí Ministerstvo zdravotnictví 

neprodleně ostatní členské státy Evropské unie a Komisi Evropských společenství. 

  

 (7) Ministerstvo zdravotnictví je dále oprávněno stanovit, že výrobky upravené přímo 

použitelnými předpisy Evropských společenství, tímto zákonem nebo zvláštními právními 

předpisy, podle nichž orgány ochrany veřejného zdraví vykonávají nad jejich uvedením 

na trh, distribucí nebo uvedením do oběhu státní správu, jsou nebezpečné, jestliže byly jako 

takové označeny orgány Evropských společenství, Světovou zdravotnickou organizací nebo 

v systémech pro rychlou výměnu informací Evropských společenství. Stanovení 

nebezpečných výrobků provede Ministerstvo zdravotnictví vyhlášením v televizním 

a celoplošném rozhlasovém vysílání43b) a zveřejní na své úřední desce a úředních deskách 

krajských hygienických stanic (Hygienické stanice hlavního města Prahy) umístěných 

v sídlech těchto správních úřadů a na jejich územních pracovištích. Provozovatel televizního 
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vysílání je povinen zajistit souběžné vysílání zprávy v titulkové podobě. Na toto stanovení se 

nevztahuje správní řád. Povinnosti osob při výskytu nebezpečných výrobků stanoví zvláštní 

právní předpis26a) nebo přímo použitelné předpisy Evropských společenství. Dočasné 

pozastavení nebo omezení uplatňování zvláštních opatření nebo jiných přímo použitelných 

předpisů Evropských společenství, stanovené Ministerstvem zdravotnictví na základě přímo 

použitelných předpisů Evropských společenství, vyhlásí Ministerstvo zdravotnictví 

zveřejněním na své úřední desce a úředních deskách krajských hygienických stanic 

(Hygienické stanice hlavního města Prahy) umístěných v sídlech těchto správních úřadů 

a na jejich územních pracovištích. Stanovení a opatření podle tohoto odstavce zpřístupní 

Ministerstvo zdravotnictví i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto stanovení 

a opatření není rozhodnutím vydaným ve správním řízení. 

  

(8) V Ministerstvu zdravotnictví se zřizuje služební místo hlavního hygienika České 

republiky, který má postavení náměstka pro řízení sekce podle zákona o státní službě; 

ve věcech ochrany veřejného zdraví vystupuje hlavní hygienik České republiky jako orgán 

Ministerstva zdravotnictví. Hlavního hygienika České republiky jmenuje vláda; na jeho 

výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě o výběru, 

jmenování a odvolání vedoucího služebního úřadu v ústředním správním úřadu. 
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Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní 

správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický 

zákon) 
 

§ 17d 

 

Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu 

 

 (1) Účastníci trhu s elektřinou a účastníci trhu s plynem, kteří v souladu s cenovými 

předpisy hradí cenu za zúčtování operátora trhu, jsou povinni v této ceně hradit zvláštní 

poplatek. Tento poplatek je příjmem státního rozpočtu, kapitoly Energetický regulační úřad. 

  

 (2) Sazba poplatku činí 2 Kč/MWh elektřiny a 1 Kč/MWh plynu. 

  

 (3) Roční výše poplatku se stanoví jako násobek sazby podle odstavce 2 a celkové 

spotřeby elektřiny a plynu v České republice za kalendářní rok, který předchází kalendářnímu 

roku, ve kterém se sestavuje návrh rozpočtové kapitoly Energetický regulační úřad 

pro následující rozpočtový rok, za kterou účastníci trhu s elektřinou a účastníci trhu s plynem 

hradí v souladu s cenovými předpisy cenu za zúčtování operátora trhu. 

  

 (4) Celkovou spotřebu elektřiny a plynu v České republice podle odstavce 3 uveřejní 

Energetický regulační úřad do 30. června kalendářního roku formou sdělení ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv. 

  

 (5) Operátor trhu je v průběhu roku povinen odvádět poplatek na příjmový účet 

státního rozpočtu do desátého dne kalendářního měsíce ve výši jedné dvanáctiny ročního 

poplatku stanoveného podle odstavce 3. Rozdíl mezi příjmy a výdaji z poplatku v daném roce 

se operátorovi trhu zohlední při tvorbě ceny za zúčtování. 

  

 (6) Správu poplatku vykonává Energetický regulační úřad. 
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 Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních 

minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech 

a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
 

§ 5 

 

Osvědčení o zdroji 

 

 (1) Osvědčení o tom, že zdroj minerální vody, plynu nebo peloidu (dále jen 

„předpokládaný zdroj“) je přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodní minerální vody 

(dále jen „osvědčení“) vydá rozhodnutím ministerstvo, pokud ověří splnění požadavků 

na vlastnosti zdroje stanovených tímto zákonem a vyhláškou ministerstva vydanou podle § 3 

odst. 1 tohoto zákona, a to z vlastního podnětu, na návrh vlastníka pozemku, na němž nebo 

pod nímž se předpokládaný zdroj nachází, nebo na návrh obce, na jejímž území se 

předpokládaný zdroj nachází, anebo na návrh právnické nebo fyzické osoby, která hodlá 

předpokládaný zdroj využívat. 

  

 (2) Při ověřování předpokládaného zdroje ministerstvo posuzuje jeho složení, 

vlastnosti, vhodnost a možnost jeho využití, jakož i podmínky k zabezpečení jeho ochrany. 

Pokud při ověřování zjistí, že předpokládaný zdroj nesplňuje všechny požadavky a vlastnosti 

týkající se vhodnosti jeho využití k léčebným účelům nebo u minerální vody vhodnosti jejího 

použití ke spotřebě jako potravinu, 1) rozhodnutím návrh na vydání osvědčení zamítne. 

  

 (3) Rozhodnutí, kterým bylo vydáno osvědčení, ministerstvo oznámí 

 

a) účastníkům řízení, 

  

b) obci, na jejímž území se zdroj nachází, 

  

c) Ministerstvu životního prostředí, 

  

d) Ministerstvu pro místní rozvoj, 

  

e) orgánu územního plánování, stavebnímu úřadu6) a vodoprávnímu úřadu, příslušným podle 

místa výskytu zdroje. 

  

 (4) Rozhodnutí, kterým byl zamítnut návrh na vydání osvědčení, ministerstvo oznámí 

jen účastníkům řízení. 

  

 (5) Účastníkem řízení o vydání osvědčení je navrhovatel a dále osoby, které mají 

vlastnické právo k nemovitostem, na kterých nebo pod nimiž se předpokládaný zdroj nachází 

a které mají být využíváním předpokládaného zdroje přímo dotčeny, jakož i osoby, které 

k takovýmto nemovitostem vykonávají správu podle zvláštních právních předpisů. 

  

 (6) Pokud zdroj již nesplňuje požadavky na něj kladené nebo nemá vlastnosti, 

pro které byl ministerstvem osvědčen, ministerstvo rozhodnutím osvědčení zruší a toto 

rozhodnutí oznámí všem, kterým bylo rozhodnutí o vydání osvědčení oznámeno, popřípadě 

jejich právním nástupcům. 

  

 (7) Rozklad podaný proti rozhodnutí ministerstva vydanému podle odstavců 1, 2 a 6 
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nemá odkladný účinek. 

  

 (8) Informaci o tom, že ministerstvo vydalo rozhodnutí o vydání osvědčení 

a rozhodnutí o zrušení osvědčení ministerstvo vyhlašuje formou sdělení ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv. V tomto sdělení rovněž uvede, kde je možno do rozhodnutí 

nahlédnout. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3XFBV93)



85 

 

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání 

a o změně dalších zákonů 
 

§ 20 

 

Změna souboru technických parametrů vysílání a diagramu 

 

 (1) Rada může omezit soubor technických parametrů vysílání provozovateli vysílání 

s licencí a provozovateli vysílání ze zákona, který po zahájení vysílání v průběhu 

kalendářního roku na této části území nevysílal více než 90 dnů nebo efektivně nevyužíval 

přidělený kmitočet; do této doby se nezapočítává doba, po kterou vysílání nebo efektivnímu 

využívání kmitočtu bránily odůvodněné technické překážky. 

  

 (2) Soubor technických parametrů v případě analogového vysílání a diagram využití 

rádiových kmitočtů v případě regionálního nebo místního digitálního vysílání může Rada 

změnit na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu podle zvláštního právního 

předpisu1a) učiněného z důvodu dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, 

kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce 

mezinárodních smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, anebo 

z členství České republiky v Evropské unii anebo v mezinárodních organizacích. 

  

 (3) Jiným způsobem než postupem podle odstavce 1 nebo 2 Rada není oprávněna 

bez souhlasu provozovatele vysílání soubor technických parametrů nebo diagram využití 

rádiových kmitočtů měnit, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak9d). 

  

 (4) Rada vyhoví písemné žádosti provozovatele vysílání s licencí o změnu souboru 

technických parametrů v případě analogového vysílání a diagramu využití rádiových kmitočtů 

v případě regionálního nebo místního digitálního vysílání, nedojde-li změnou k porušení 

závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla 

vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv a mezinárodních smluv 

nebo v předcházející obdobné sbírce, anebo z členství České republiky v Evropské unii 

anebo v mezinárodních organizacích, nebo k porušení zvláštního zákona, a je-li tato změna 

v souladu se stanoviskem Českého telekomunikačního úřadu, které si Rada před provedením 

změny vyžádá. Rada však žádost zamítne, pokud by změna vedla k neudělení licence 

na základě veřejného slyšení. Důvody neudělení souhlasu musejí být shodné s kritérii 

uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). Rada je povinna rozhodnout o změně skutečností podle 

tohoto odstavce do 60 dnů ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání 

s licencí. Pokud Rada v této lhůtě nerozhodne, má se za to, že se změnou vyslovila souhlas. 

Rada může řízení přerušit v případě, že je třeba odstranit ve stanovené lhůtě nedostatky 

v žádosti o změnu nebo pokud bylo zahájeno řízení o předběžné otázce10). V takovém případě 

Rada v rozhodnutí o přerušení řízení uvede, o jakou otázku se jedná; po dobu přerušení řízení 

lhůty neběží. 

  

 (5) Provozovatelům celoplošného vysílání nevzniká přednostní právo na změnu 

souboru technických parametrů vysílání s cílem vyhovět ustanovení § 2 odst. 1 písm. c). 
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§ 21 

 

Změna některých skutečností a změna licenčních podmínek 

 

 (1) Provozovatel vysílání s licencí je povinen předem požádat Radu o písemný souhlas 

se změnou těchto skutečností uvedených v žádosti o licenci: 

 

a) označení názvu programu, 

  

b) změna časového rozsahu vysílání nebo územního rozsahu vysílání podle § 2 odst. 1 

písm. y), 

  

c) změna územního rozsahu vysílání u kabelových systémů, 

  

d) změna licenčních podmínek, 

  

e) změna výše základního kapitálu, způsobu rozdělení hlasovacích práv, vkladu jednotlivých 

společníků (včetně obsahové specifikace a finančního ohodnocení nepeněžitých vkladů) nebo 

členů a výše jejich obchodních podílů, společenské nebo zakladatelské smlouvy, stanov 

a seznamu společníků nebo akcionářů. 

  

 (2) Změnu ostatních skutečností uváděných v § 14 odst. 1 a 2 s výjimkou změny 

právní formy právnické osoby je provozovatel vysílání s licencí povinen Radě oznámit 

a předložit doklady o schválených změnách do 30 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo. 

V případě změn, které se zapisují do obchodního rejstříku, do 30 dnů ode dne zápisu změn 

v obchodním rejstříku. 

  

 (3) Rada je povinna rozhodnout o změně skutečností podle odstavce 1 do 60 dnů 

ode dne, kdy jí byla doručena žádost provozovatele vysílání s licencí. Rada je povinna své 

rozhodnutí odůvodnit, pokud se jedná o řízení s více účastníky. Pokud Rada ve stanovené 

lhůtě nerozhodne a nejedná se o řízení s více účastníky, má se za to, že se změnou vyslovila 

souhlas. Rada souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by změna vedla k neudělení licence 

na základě veřejného slyšení. Důvody neudělení souhlasu musí být shodné s kritérii 

uvedenými v § 6 odst. 1 písm. e). Základní programovou specifikaci nelze měnit. Rada může 

řízení přerušit, v takovém případě Rada v usnesení o přerušení řízení uvede, z jakého důvodu 

řízení přerušuje; po dobu přerušení řízení lhůty neběží10). 

  

 (4) Doklady o schválených změnách je provozovatel vysílání s licencí povinen 

předložit Radě do 30 dnů od jejich provedení. V případě změn, které se zapisují 

do obchodního rejstříku, do 30 dnů ode dne zapsání změn v obchodním rejstříku. 

  

 (5) Rada může podmínky licence změnit i v případě, že je to nezbytné k dodržení 

závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla 

vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv a mezinárodních smluv 

nebo v předcházející obdobné sbírce, anebo z členství České republiky v Evropské unii 

anebo v mezinárodních organizacích. 

  

 (6) Provozovatel rozhlasového vysílání s licencí, který je právnickou osobou, nebo 

jeho společník může po předchozím souhlasu Rady převádět na třetí osoby podíl 

ve společnosti provozovatele rozhlasového vysílání s licencí; Rada souhlas neudělí pouze 
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tehdy, pokud by došlo k omezení plurality informací podle § 55 a 56. Osobám, které byly 

společníky právnické osoby ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence, musí být zachován 

alespoň 66% podíl nebo 66 % hlasovacích práv po dobu 5 roků od udělení licence. 

  

 (7) Provozovatel televizního vysílání s licencí, který je právnickou osobou, nebo jeho 

společník může po předchozím souhlasu Rady převádět na třetí osoby podíl ve společnosti 

provozovatele televizního vysílání s licencí. Rada souhlas neudělí pouze tehdy, pokud by 

došlo k omezení plurality informací podle § 55 a 56. Osobám, které byly společníky 

právnické osoby ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence, musí být zachován alespoň 66% 

podíl nebo 66 % hlasovacích práv po dobu 5 roků od udělení licence. 

  

 (8) Právnická osoba nebo fyzická osoba, která je společníkem více než jedné 

právnické osoby - provozovatele vysílání s licencí, se 100 % majetkovou účastí, může 

po předchozím souhlasu Rady tyto právnické osoby nebo některé z nich přeměnit formou fúze 

sloučením nebo splynutím na jednu nástupnickou společnost, která bude mít formu 

společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. 

  

 (9) Fyzická osoba, která je provozovatelem vysílání s licencí nebo provozovatelem 

převzatého vysílání, může požádat, aby licence nebo registrace, která jí byla udělena, byla 

převedena na právnickou osobu; Rada žádosti vyhoví pouze v případě, že půjde o právnickou 

osobu, v níž má fyzická osoba 100% majetkovou účast. 

  

 (10) Provozovatel rozhlasového vysílání s licencí může po předchozím souhlasu Rady 

přejímat program jiného provozovatele rozhlasového vysílání s licencí včetně identifikace 

přejímaného programu, pokud tím nedojde ke změně základní programové specifikace. 

Provozovatel vysílání s licencí nesmí přebírat program ani části programu od provozovatele 

vysílání ze zákona. 

 

§ 25 

 

 (1) Licenční řízení k provozování vysílání šířeného prostřednictvím družic, 

kabelových systémů a zvláštních přenosových systémů a k provozování zemského digitálního 

vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů se zahajuje z podnětu žadatele o licenci. Licenční 

řízení podle věty první nelze zahájit z vlastního podnětu Rady. Účastníkem řízení je pouze 

žadatel o licenci. 

  

 (2) Žádost o licenci musí kromě obecných náležitostí podání a náležitostí žádosti 

o licenci podle § 14 odst. 1 až 4 obsahovat 

  

a) písemný souhlas osoby oprávněné k provozování kabelové sítě podle zvláštního právního 

předpisu s umístěním programu žadatele o licenci do kabelové sítě, jde-li o vysílání programu 

prostřednictvím kabelové sítě a účastník řízení nemá oprávnění ke zřízení a provozování 

kabelové sítě, 

  

b) informaci o tom, ve kterých státech lze program přijímat, a specifikaci družice, jde-li 

o vysílání programu prostřednictvím družice. 

  

c) identifikaci přenosového systému a informaci o přístupu k vysílání, jde-li o vysílání 

programu prostřednictvím zvláštního přenosového systému, 
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d) údaje o způsobu technického, organizačního a finančního zajištění vysílání, jde-li 

o vysílání programu zemského digitálního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů. 

  

 (3) Rada je povinna nařídit ve lhůtě 30 dnů ode dne zahájení licenčního řízení ústní 

jednání s účastníkem licenčního řízení, ve kterém účastník navrhuje programovou skladbu. 

O ústním jednání se vyhotovuje protokol. 

  

 (4) Rozhodnutí o udělení licence musí obsahovat výrok o udělení licence, odůvodnění 

a poučení o opravném prostředku. 

  

 (5) Rada licenci žadateli o licenci neudělí pouze tehdy, pokud žadatel nesplňuje 

podmínky podle § 13 odst. 3 nebo pokud navrhovaná programová skladba nesplňuje 

požadavky podle § 31 a § 32 odst. 1 nebo by udělení licence bylo v rozporu se závazky 

vyplývajícími z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla 

vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv a mezinárodních smluv 

nebo v předcházející obdobné sbírce. 

  

 (6) Na licenční řízení podle odstavců 1 až 5 se nevztahují ustanovení § 13 odst. 1, 

§ 15, 16, § 17 odst. 1 a 2 a § 18 odst. 3 a 5. 

 

§ 32  

 

Základní povinnosti provozovatelů vysílání a provozovatelů převzatého vysílání 

 

 (1) Provozovatel vysílání je povinen 

 

a) provozovat vysílání vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a nést 

odpovědnost za obsah vysílání, 

  

b) zajistit, aby vysílané pořady nepropagovaly válku nebo nelíčily krutá nebo jinak nelidská 

jednání takovým způsobem, který je jejich zlehčováním, omlouváním nebo schvalováním, 

  

c) zajistit, aby vysílané pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, 

jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního 

původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 

postavení, 

  

d) zajistit, aby vysílané pořady neobsahovaly podprahová sdělení, 

  

e) nezařazovat do vysílání pořady, které mohou vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní 

vývoj dětí a mladistvých zejména tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí, 

  

f) bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo 

duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, 

  

g) nezařazovat v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly 

ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých; tato povinnost se 

na provozovatele vysílání nevztahuje, je-li vysílání koncovému uživateli dostupné na základě 

písemné smlouvy uzavřené s osobou starší 18 let a je k němu poskytnuto technické opatření, 

které této osobě umožňuje omezit přístup k vysílání dětem a mladistvým, 
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h) zajistit, aby rozhlasovému a televiznímu vysílání pořadů, na které se vztahuje omezení 

podle písmene g), bezprostředně předcházelo slovní upozornění na nevhodnost pořadu pro 

děti a mladistvé a aby pořad, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí 

a mladistvých, byl označen v případě televizního vysílání obrazovým symbolem 

upozorňujícím na jeho nevhodnost pro děti a mladistvé po celou dobu vysílání, 

  

i) nezařazovat do programů pořady, které mohou utvrzovat stereotypní předsudky týkající se 

etnických, náboženských nebo rasových menšin, 

  

j) nezařazovat do programů pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě 

uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné; taková díla je však možné 

vysílat pouze v době od 22.00 hodin do 06.00 hodin druhého dne, 

 

k) poskytnout v naléhavém veřejném zájmu státním orgánům a orgánům územní samosprávy 

na jejich žádost nezbytný vysílací čas pro důležitá a neodkladná oznámení zejména 

v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, stavu ohrožení státu, válečného stavu, stavu 

kybernetického nebezpečí, nebo opatření na ochranu veřejného zdraví; odpovědnost za obsah 

těchto oznámení má osoba, které byl vysílací čas poskytnut, 

 

l) uchovávat v odvysílané podobě a v náležité technické kvalitě záznamy všech pořadů včetně 

dalších částí vysílání alespoň po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a na písemnou výzvu je 

zapůjčit Radě; provozovatel vysílání má vůči Radě právo na náhradu nutných nákladů 

spojených se zapůjčením záznamů pořadů a dalších částí vysílání, 

  

m) bylo-li v důsledku vysílání určitého pořadu nebo dalších částí vysílání zahájeno řízení před 

orgánem veřejné moci, je provozovatel vysílání povinen na písemnou výzvu příslušného 

orgánu veřejné moci uchovávat záznam pořadu nebo dalších částí vysílání v odvysílané 

podobě a v náležité technické kvalitě, až do pravomocného rozhodnutí ve věci, 

  

n) uvádět označení televizního programu (logo) v televizním vysílání, s výjimkou vysílání 

reklamy a teleshoppingu, 

  

o) identifikovat rozhlasový program alespoň jedenkrát za hodinu, nenaruší-li tím celistvost 

vysílaného pořadu, 

  

p) oznamovat Radě, že došlo k technickým překážkám vysílání, které mu brání ve vysílání, 

  

r) požádat Radu o předchozí souhlas s každým přerušením vysílání z jiných důvodů než 

uvedených v písmenu p), 

  

s) oznamovat Radě zahájení nebo ukončení vysílání programu a každé služby přímo 

související s programem a dále síť elektronických komunikací1a), jejímž prostřednictvím 

vysílá program digitálně, a to nejpozději v den, kdy zahájil nebo ukončil vysílání; tyto 

informace zveřejňuje Rada způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

  

 (2) Provozovatel celoplošného televizního vysílání s licencí je povinen opatřit alespoň 

15 % vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky pro osoby se sluchovým 

postižením a alespoň 2 % vysílaných pořadů zpřístupnit pro osoby se zrakovým postižením. 

Provozovatel celoplošného televizního vysílání ze zákona je povinen opatřit alespoň 70 % 

vysílaných pořadů skrytými nebo otevřenými titulky a alespoň 2 % vysílaných pořadů vyrobit 
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v českém znakovém jazyce nebo simultánně tlumočit do českého znakového jazyka pro osoby 

se sluchovým postižením a dále je povinen zpřístupnit alespoň 10 % vysílaných pořadů pro 

osoby se zrakovým postižením. 

  

 (3) Provozovatel převzatého vysílání může šířit program obsahující pořady nebo další 

části vysílání, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí 

a mladistvých, za podmínek stanovených v odstavci 1 písm. g); do nejnižší programové 

nabídky nesmí být zařazen program obsahující převážně pořady, které by mohly ohrozit 

fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. 

  

 (4) Provozovatel převzatého vysílání televizního programu převzatého 

od provozovatele televizního vysílání ze státu, který není členským státem Evropské unie ani 

smluvní stranou Evropské úmluvy o přeshraniční televizi, nebo rozhlasového programu 

převzatého od provozovatele rozhlasového vysílání z jiného státu než České republiky, není 

oprávněn šířit takový program, který obsahuje 

 

a) pořady nebo další části vysílání, které jsou vysílány v rozporu s ustanoveními odstavce 1 

písm. b), c), e) a f), 

  

b) pořady nebo další části vysílání, které mohou narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj 

dětí a mladistvých, pokud jsou vysílány v rozporu s ustanoveními odstavce 1 písm. h). 

  

 (5) Povinnosti stanovené v odstavci 1 ve vztahu k pořadům je provozovatel vysílání 

povinen plnit rovněž ve vztahu ke všem dalším částem vysílání, nestanoví-li zákon jinak. 

  

 (6) Provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání je povinen na písemnou 

výzvu poskytnout Radě vyjádření a informace nezbytné k výkonu její působnosti podle § 5 

písm. t) až w) nebo § 6 odst. 1 a 5. 

  

 (7) Provozovatel televizního vysílání je povinen umožnit divákům snadný, přímý 

a trvalý přístup zejména k 

  

a) základním údajům o provozovateli televizního vysílání, jimiž jsou název nebo jméno 

a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa sídla v případě právnické osoby nebo bydliště 

v případě fyzické osoby a u zahraniční osoby rovněž adresa podniku nebo organizační složky 

na území České republiky, byly-li zřízeny, 

  

b) údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s provozovatelem 

televizního vysílání, zejména k poštovní adrese pro doručování, telefonnímu číslu, popřípadě 

k adrese pro doručování elektronické pošty, a 

  

c) informaci o tom, že orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání je Rada. 
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Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
 

§ 2 

 

Vymezení pojmů 

  

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 

 

a) myslivostí soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako 

součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic 

a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví, 

  

b) zvěří obnovitelné přírodní bohatství představované populacemi druhů volně žijících 

živočichů uvedených v písmenech c) a d), 

  

c) druhy zvěře, které nelze lovit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána 

a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv 

a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce,3) nebo druhy zvěře, které 

jsou zvláště chráněnými živočichy podle zvláštních právních předpisů4) a nebyla-li k jejich 

lovu povolena výjimka podle těchto předpisů: 

- savci: bobr evropský (Castor fiber), kočka divoká (Felis silvestris), los evropský (Alces 

alces), medvěd hnědý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk euroasijský (Canis lupus), 

vydra říční (Lutra lutra), 

- ptáci: čírka modrá (Anas querquedula), čírka obecná (Anas crecca), havran polní (Corvus 

frugilegus), holub doupňák (Columba oenas), jeřábek lesní (Bonasa bonasia), jestřáb lesní 

(Accipiter gentilis), káně lesní (Buteo buteo), káně rousná (Buteo lagopus), kopřivka obecná 

(Anas strepera), kormorán velký (Phalacrocorax carbo), koroptev polní (Perdix perdix), 

krahujec obecný (Accipiter nisus), krkavec velký (Corvus corax), křepelka polní (Coturnix 

coturnix), lžičák pestrý (Anas clypeata), moták pochop (Circus aeruginosus), poštolka obecná 

(Falco tinnunculus), racek chechtavý (Larus ridibundus), raroh velký (Falco cherrug), sluka 

lesní (Scolopax rusticola), sojka obecná (Garrulus glandarius), sokol stěhovavý (Falco 

peregrinus), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek obecný (Lyrurus tetrix), volavka 

popelavá (Ardea cinerea), výr velký (Bubo bubo), 

  

d) druhy zvěře, kterou lze obhospodařovat lovem: 

- savci: daněk skvrnitý (Dama dama), jelen evropský (Cervus elaphus), jelenec běloocasý 

(Odocoileus virginianus), jezevec lesní (Meles meles), kamzík horský (Rupicapra rupicapra), 

koza bezoárová (Capra aegagrus), králík divoký (Oryctolagus cuniculus), kuna lesní (Martes 

martes), kuna skalní (Martes foina), liška obecná (Vulpes vulpes), muflon (Ovis musimon), 

ondatra pižmová (Ondatra zibethica), prase divoké (Sus scrofa), sika Dybowského (Cervus 

nippon dybowskii), sika japonský (Cervus nippon nippon), srnec obecný (Capreolus 

capreolus), tchoř tmavý (Mustela putorius), tchoř stepní (Mustela eversmannii) a zajíc polní 

(Lepus europaeus), 

- ptáci: bažant královský (Syrmaticus reevesii), bažant obecný (Phasianus colchicus), hrdlička 

zahradní (Streptopelia decaocto), holub hřivnáč (Columba palumbus), husa běločelá (Anser 

albifrons), husa polní (Anser fabalis), husa velká (Anser anser), kachna divoká (Anas 

platyrhynchos), krocan divoký (Meleagris gallopavo), lyska černá (Fulica atra), orebice 

horská (Alectoris graeca), perlička obecná (Numida meleagris), polák chocholačka (Aythya 

fuligula), polák velký (Aythya ferina), straka obecná (Pica pica), špaček obecný (Sturnus 

vulgaris), vrána obecná (Corvus corone), 
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e) nehonebními pozemky pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území obce, jako 

náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, pokud nejde o zemědělské nebo 

lesní pozemky mimo toto území, dále pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky řádně 

ohrazené, oplocené pozemky sloužící k farmovému chovu zvěře,1),2) obvod dráhy, dálnice, 

silnice, letiště se zpevněnými plochami, hřbitovy a dále pozemky, které byly za nehonební 

prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti, 

  

f) honebními pozemky všechny pozemky v písmenu e) neuvedené, 

  

g) souvislými honebními pozemky takové honební pozemky, jestliže se lze dostat z jednoho 

na druhý bez překročení cizího pozemku; úzké pozemkové pruhy nepřerušují tuto souvislost, 

leží-li však ve směru podélném, nezakládají souvislost mezi pozemky jimi spojenými; 

za takové pruhy se nepovažují dálnice, silnice dálničního typu, přehrady a letiště se 

zpevněnými plochami, 

  

h) právem myslivosti souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, 

přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, 

jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků, 

  

i) honitbou soubor souvislých honebních pozemků jednoho nebo více vlastníků vymezený 

v rozhodnutí orgánu státní správy myslivosti, v němž lze provádět právo myslivosti podle 

tohoto zákona, 

  

j) oborou druh honitby s podmínkami pro intenzivní chov zvěře s obvodem trvale a dokonale 

ohrazeným nebo jinak uzpůsobeným tak, že chovaná zvěř z obory nemůže volně vybíhat, 

  

k) bažantnicí část honitby, v níž jsou vhodné podmínky pro intenzivní chov bažantů; vyhláška 

stanoví způsob posouzení těchto podmínek a postup, jakým bude vymezena část honitby jako 

bažantnice, 

  

l) jakostní třídou honitby stupeň její úživnosti; vychází z přírodních podmínek v honitbě 

a stanovuje ji orgán státní správy myslivosti ve spolupráci s orgány státní správy lesů, 

zemědělství a ochrany přírody, a to vždy, když dojde ke změně podmínek úživnosti v honitbě, 

  

m) držitelem honitby osoba, které byla rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti honitba 

uznána, 

  

n) uživatelem honitby držitel honitby, pokud honitbu využívá sám, nebo osoba, které držitel 

honitby honitbu pronajal, 

  

o) za vlastníka honebního pozemku se pro účely tohoto zákona považuje i právnická osoba, 

která byla k výkonu vlastnických práv státu a jiných majetkových práv státu na pozemcích 

ve vlastnictví státu zřízena nebo založena. 
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Zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení 

a o změně zákona o ochraně spotřebitele 
 

§ 25 

 

Přechodná ustanovení 

 

 (1) Ustanovení tohoto zákona se použijí, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká 

republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních 

smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, nestanoví něco 

jiného. 

  

 (2) Výrobky, jimž byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přiznána ochrana 

označení původu podle dosavadních předpisů, požívají ochrany označení původu podle tohoto 

zákona. 

  

 (3) Řízení o přihláškách označení původu výrobků, která neskončila přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle tohoto zákona s tím, že přihlašovatel je 

povinen na výzvu Úřadu v jím stanovené lhůtě uvést svou přihlášku do souladu s požadavky, 

které klade tento zákon na žádost o zápis označení původu do rejstříku. 

  

 (4) Vztahy z označení původu výrobků zapsaných do rejstříku přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona se řídí ustanoveními tohoto zákona. Vznik těchto vztahů, jakož 

i nároky z nich vzniklé před nabytím účinnosti tohoto zákona se posuzují podle předpisů 

platných v době jejich vzniku. 
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Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 

(zákon o obalech) 
 

§ 1 

 

Účel a předmět zákona 

 

 (1) Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů 

z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek1) 

(dále jen „látky“) v těchto obalech obsažených v souladu s právem Evropských společenství.2) 

Tento zákon stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob (dále jen 

„osoba“) a působnost správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených 

výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů a stanoví 

poplatky a ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. 

  

 (2) Tento zákon se vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice 

uváděny na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů užívaných v silniční, železniční nebo 

letecké dopravě nebo při námořní nebo vnitrozemské plavbě podle mezinárodních smluv, 

jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo 

ve Sbírce zákonů zákonů a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce.3) 

  

 (3) Na nakládání s odpady z obalů se vztahují právní předpisy platné pro hospodaření 

s odpady,4) pokud tento zákon nestanoví jinak. 

  

 (4) Tímto zákonem nejsou dotčeny další požadavky na obaly stanovené zvláštními 

právními předpisy.5) 
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Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů 
 

§ 3 

 

 (1) Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje, nestanoví-li tento zákon jinak, prezident 

republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána 

částka Sbírky zákonů a mezinárodních smluv, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb 

uveřejněno. 

  

 (2) Volby do zastupitelstev obcí se konají ve 2 dnech ve všech obcích, městech, 

městech se zvláštním postavením,3) hlavním městě Praze, městských obvodech a městských 

částech, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 54 a 58). 

  

 (3) Konají-li se volby ve 2 dnech, jsou jimi pátek a sobota. V první den voleb začíná 

hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 

hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb, 

nestanoví-li tento zákon jinak. 

  

 (4) Dodatečné volby, opakované volby a opakované hlasování (§ 54) a nové volby 

(§ 58) se konají v jednom dni. Hlasování začíná v 7.00 hodin a končí ve 22.00 hodin, pokud 

v tomto zákoně není stanoveno jinak (§ 39). 

 

§ 4 

 

Právo volit 

  

 (1) Právo volit do zastupitelstva obce, města nebo hlavního města Prahy má občan 

obce4) za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který alespoň v den voleb, 

a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, je v den 

voleb v této obci, městě nebo v hlavním městě Praze přihlášen k trvalému pobytu,5) a státní 

občan jiného státu, který v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, 

dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním městě Praze 

přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je 

Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv zákonů 

a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, (dále jen „volič“); 

do zastupitelstva městského obvodu nebo městské části města se zvláštním postavením (dále 

jen „územně členěné statutární město“) anebo městské části hlavního města Prahy6) má právo 

volit ten volič, který je v den voleb přihlášen k trvalému pobytu v tomto městském obvodu 

nebo městské části. 

  

 (2) Překážkami výkonu volebního práva jsou 

  

a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, 

  

b) zbavení způsobilosti k právním úkonům,7) 

  

c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,8) nebo 

  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3XFBV93)



96 

 

d) výkon vojenské základní nebo náhradní služby,9) vyžaduje-li to plnění povinností z této 

služby vyplývajících, nebo služba vojáka z povolání v zahraničí.10) 

 

§ 7 

 

Státní volební komise 

 

 (1) Státní volební komise, vytvořená podle zvláštního právního předpisu,13) je rovněž 

stálým volebním orgánem i na úseku voleb do zastupitelstev obcí. 

  

 (2) Státní volební komise 

  

a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do zastupitelstev obcí, 

  

b) vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické 

provádění voleb do zastupitelstev obcí, 

  

c) vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí sdělením ve Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv, 

  

d) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí. 

 

§ 17 

 

 (1) Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky a státní 

občan jiného státu, jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika 

vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv zákonů a mezinárodních 

smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, je přihlášen k trvalému pobytu v obci na území 

České republiky a 

  

a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, 

  

b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a 

  

c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební 

komise vytvořena. 

  

 (2) Každá volební strana (§ 20 odst. 1), jejíž kandidátní listina byla zaregistrována 

pro volby do zastupitelstva obce, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb 

jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, 

ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí. Není-li takto dosaženo nejnižšího 

stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 15 písm. d), jmenuje členy 

na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne 

pod stanovený počet v průběhu voleb do zastupitelstva obce a nejsou-li náhradníci z týchž 

volebních stran, jejichž zástupcům zaniklo členství, jmenuje starosta na neobsazená místa 

další členy komise. 

  

 (3) Delegováním členů a náhradníků podle odstavce 2 věty první se rozumí doručení 

jejich seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození a místo, 

kde je člen, popřípadě náhradník přihlášen k trvalému pobytu, a podpis zmocněnce volební 
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strany; tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát, podpis tohoto kandidáta. Dále může 

obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci 

zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta. 

  

 (4) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: „Slibuji 

na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci a budu se při tom řídit 

Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky.“ Slib skládá delegovaný 

zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu. 

  

 (5) Členství v okrskové volební komisi zaniká 

  

a) dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 52), 

  

b) úmrtím, 

  

c) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se 

funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět, 

  

d) okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena 

okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval nebo jmenoval, nebo 

  

e) ve dny voleb, trvá-li nepřítomnost člena okrskové volební komise ve volební místnosti 

bez souhlasu komise déle než 3 hodiny. 

  

 (6) Zapisovatel, kterým může být pouze státní občan České republiky, je členem 

okrskové volební komise s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů okrskové 

volební komise nezapočítává. Zapisovatel může okrskové volební komisi předkládat návrhy, 

pořizuje zápisy z jednání komise. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem uvedeným 

v odstavci 4. Je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové 

volební komise. Přestane-li zapisovatel vykonávat svoji funkci, musí být neprodleně 

jmenován nový zapisovatel. 

 

§ 28 

 

Seznamy voličů 

  

 (1) Stálý seznam voličů vede obecní úřad pro voliče, kteří jsou v této obci přihlášeni 

k trvalému pobytu. Voliče, který není státním občanem České republiky, zapíše na jeho 

vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby podle 

tohoto zákona, jestliže tento volič prokáže státní občanství státu, jehož občanům právo volit 

přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena 

ve Sbírce mezinárodních smluv zákonů a mezinárodních smluv nebo v předcházející 

obdobné sbírce, a dále přihlášení se k trvalému pobytu v obci. Z dodatku stálého seznamu 

voličů lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit. 

  

 (2) Občan, který po sestavení stálého seznamu voličů nabude nebo pozbude práva 

volit, bude do tohoto seznamu zapsán nebo z něho vyškrtnut. Každý volič může být zapsán 

pouze v jednom stálém seznamu voličů nebo dodatku stálého seznamu voličů (dále jen 

„seznam“). Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán 

v seznamu; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen 
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do 48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti 

vyhovět nelze. 

  

 (3) U voliče, u kterého nastala překážka ve výkonu volebního práva (§ 4 odst. 2), 

se tato skutečnost poznamená v seznamu. 

  

 (4) Dva dny přede dnem voleb obecní úřad seznam v 16.00 hodin uzavře. Okrskovým 

volebním komisím předá výpisy ze seznamu, které obsahují soupis voličů oprávněných volit 

v jejich volebním okrsku; výpisy ze seznamu obsahují poznámku podle odstavce 3. 

 

§ 51 

 

Vyhlášení celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí 

 

 Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelstev 

obcí sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 

 

§ 77 

 

 Od 1. ledna 2003 zapíše voliče, který není státním občanem České republiky, na jeho 

vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro volby 

podle tohoto zákona, jestliže tento volič je státním občanem státu, jehož občanům právo volit 

přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena 

ve Sbírce mezinárodních smluv zákonů a mezinárodních smluv nebo v předcházející 

obdobné sbírce. 
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Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) 

 

§ 40 

 

Společné ustanovení 

  

Pokud ustanovení mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla 

schválena Parlamentem a vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv 

a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, stanoví něco jiného než 

tento zákon, použijí se ustanovení mezinárodní smlouvy. 
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Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu  

ve věcech majetkových 
 

§ 5 

 

 Postup podle ustanovení § 3 a 4 nelze použít, 

 

a) měl-li by Úřad jednat (§ 2) v řízení ve věci týkající se majetku, s nímž je příslušné 

hospodařit Ministerstvo obrany; to neplatí, jde-li o určení vlastnického práva státu anebo 

o vyklizení nemovité věci, popřípadě vydání movité věci anebo o určení neplatnosti smlouvy 

o převodu nemovité věci z vlastnictví státu, 

  

b) měl-li by Úřad jednat v řízení ve věci týkající se majetku, s nímž je příslušná hospodařit 

Bezpečnostní informační služba, a přitom by takovým postupem mohly být ohroženy 

bezpečnostní zájmy státu; v pochybnostech je rozhodující stanovisko Úřadu, 

  

c) je-li Úřad sám příslušnou organizační složkou (§ 18, 19), 

  

d) vylučuje-li to zvláštní právní předpis5) nebo mezinárodní smlouva, kterou je stát vázán 

a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv 

a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, 

  

e) měl-li by Úřad jednat v řízení namísto příslušného orgánu, kterému zvláštní právní předpis 

přiznává způsobilost být účastníkem v tomto řízení a který má pro toto řízení i procesní 

způsobilost, 6) 

  

f) jde-li o řízení týkající se ochrany zahraničních investic, 

  

g) jde-li o řízení o výkon rozhodnutí. 

 

§ 8 

 

 Postup podle ustanovení § 6 a 7 nelze použít, 

 

a) vylučuje-li to nebo mezinárodní smlouva, kterou je stát vázán a která byla vyhlášena 

ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv a mezinárodních smluv nebo 

v předcházející obdobné sbírce, 

  

b) měl-li by Úřad jednat (§ 2) v řízení namísto příslušného orgánu, kterému zvláštní právní 

předpis přiznává způsobilost být účastníkem v tomto řízení a který má pro toto řízení 

i procesní způsobilost, 6) 

  

c) jedná-li Úřad v řízení podle ustanovení § 3 a 4, 

  

d) jestliže se Úřad v tomto řízení přímo účastní (§ 11), 

  

e) je-li již příslušnou organizační složkou zajištěno pro řízení zastoupení na základě plné 

moci, 

  

f) vystupuje-li Úřad v řízení za stát jako příslušná organizační složka (§ 18, 19), 
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g) jestliže se již Úřad pro totéž řízení takto dohodl s jinou organizační složkou. 

 

§ 25 

 

 (1) Jedná-li Úřad v řízení jménem státu (§ 3, 4, 6, 7, 9) anebo se v řízení přímo účastní 

(§ 11), postupuje v rámci právních předpisů vždy tak, aby účinně hájil majetkové zájmy státu 

a dodržování základních povinností při hospodaření s majetkem. 

  

 (2) Všechny organizační složky a státní organizace včas a v úplnosti poskytují Úřadu 

informace, údaje, podklady a součinnost, nezbytné pro řízení, v němž Úřad jedná jménem 

státu anebo ve kterém se přímo účastní, a pro zpracování právních stanovisek (§ 13), pokud 

zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je stát vázán a která byla vyhlášena 

ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv a mezinárodních smluv nebo 

v předcházející obdobné sbírce, nestanoví jinak. 

  

 (3) Úřad včas a v úplnosti poskytuje příslušným organizačním složkám informace, 

údaje a podklady, pokud se týkají řízení, ve kterém Úřad jedná (§ 3, 4, 6, 7), a jsou přitom 

potřebné zejména pro jejich řádné hospodaření s majetkem. 

  

 (4) Za jednání v řízení podle ustanovení § 3 a 4 a podle ustanovení § 6 a 7 neposkytují 

příslušné organizační složky Úřadu peněžité plnění. To platí obdobně, jestliže Úřad zpracuje 

právní stanovisko pro organizační složku nebo státní organizaci. 

  

 (5) Pokud Úřad jedná v řízení podle ustanovení § 3 a 4 nebo podle ustanovení § 6 a 7, 

hradí hotové výdaje bezprostředně související s tímto jednáním ze svého rozpočtu. Ostatní 

náklady řízení a náhrady nákladů řízení včetně soudních poplatků a uložených záloh 

na náklady důkazu hradí příslušná organizační složka. 

  

 (6) Pokud soud, rozhodčí orgán, správní úřad nebo jiný orgán rozhodl v řízení, kde 

Úřad jednal podle ustanovení § 3 a 4 nebo podle ustanovení § 6 a 7, o náhradě nákladů řízení 

ve prospěch příslušné organizační složky, odvede příslušná organizační složka na příjmový 

rozpočtový účet Úřadu částku ve výši odpovídající nákladům řízení hrazeným Úřadem podle 

odstavce 5 první věty. 

 

§ 26 

 

 Jedná-li Úřad v řízení před zahraničními a mezinárodními soudy a rozhodčími orgány 

[§ 3 odst. 1 písm. c)], může sjednat pro toto řízení zastoupení na základě plné moci s fyzickou 

osobou znalou práva státu, kde řízení probíhá, a oprávněnou k zastupování. Postupuje tak 

vždy, jestliže tuto podmínku obsahuje zvláštní právní předpis, mezinárodní smlouva, kterou je 

stát vázán a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv 

a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, anebo právní řád státu, kde 

řízení probíhá. Ustanovení § 25 odst. 5 a 6 se zde použijí obdobně. 
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Zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání 

a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 
 

§ 28b 

 

Náhrada poskytovaná žijícímu dárci orgánu 

 

 (1) Dárci orgánu náleží náhrada účelně a prokazatelně vynaložených výdajů (dále jen 

„náhrada výdajů“) a rozdíl mezi ušlým výdělkem a obdrženou náhradou mzdy, platu nebo 

odměny a obdrženým nemocenským z nemocenského pojištění, který mu vznikl dočasnou 

pracovní neschopností v souvislosti s odběrem orgánu a poskytováním zdravotních služeb, 

které si tento odběr vyžádal (dále jen „ušlý výdělek“). 

  

 (2) Žádost o výplatu náhrady výdajů a ušlého výdělku musí kromě obecných 

náležitostí podle správního řádu obsahovat 

  

a) datum provedení odběru orgánu a období, v němž mu byly poskytnuty zdravotní služby 

související s odběrem orgánu, 

  

b) název a adresu transplantačního centra, které provedlo odběr, a adresu poskytovatele 

zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení byly dárci poskytnuty zdravotní služby 

související s odběrem orgánu, 

  

c) doklad osvědčující výši účelně a prokazatelně vynaložených výdajů a výši ušlého výdělku, 

popřípadě jeho ověřenou kopii, 

  

d) ověřenou kopii dokladu o ukončení dočasné pracovní neschopnosti související s odběrem; 

osoba, které se nevydává doklad o dočasné pracovní neschopnosti, doloží písemné vyjádření 

poskytovatele zdravotních služeb o době, po kterou nemohl vykonávat činnost, za niž 

vyžaduje náhradu ušlého výdělku. 

  

 (3) Ministerstvo požádá transplantační centrum, které provedlo odběr, a poskytovatele 

zdravotních služeb, který zajišťoval poskytnutí zdravotních služeb dárci, o potvrzení 

skutečností podle odstavce 2 písm. b) a dále o vyjádření, zda požadované výdaje a ušlý 

výdělek souhlasí s obdobím, kdy byl dárci proveden odběr orgánu a kdy mu byly poskytovány 

s odběrem související zdravotní služby. Transplantační centrum a poskytovatel zdravotních 

služeb jsou povinni poskytnout požadované informace do 10 dnů ode dne doručení žádosti. 

  

 (4) Není-li žádost o výplatu náhrady výdajů nebo ušlého výdělku podána do 24 měsíců 

ode dne provedení odběru orgánu, nárok na jejich náhradu zaniká. 

  

 (5) Dárci se uhradí náhrada výdajů a ušlý výdělek v prokázané výši, nejvýše však 

ve výši dvojnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené a zveřejněné 

Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pro účely 

zaměstnanosti23). Do náhrady výdajů se nezapočítává náhrada cestovních výdajů dárce 

hrazená podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění. 

  

 (6) Poskytovatel zdravotních služeb je povinen zajistit, aby byl dárce před odběrem 

orgánu informován o možnosti požadovat náhradu výdajů a ušlý výdělek a za tím účelem 

podat žádost podle odstavce 2. Záznam o této informaci, podepsaný zdravotnickým 
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pracovníkem a dárcem, je nedílnou součástí zdravotnické dokumentace vedené o dárci. 
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Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu  
 

§ 3 

 

 (1) Volby do Evropského parlamentu se konají v posledním roce funkčního období 

Evropského parlamentu. 

  

 (2) Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky vyhlašuje 

prezident republiky na základě rozhodnutí Rady Evropské unie (dále jen "Rada") nejpozději 

90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv. Za den vyhlášení voleb se považuje den, kdy byla rozeslána částka 

Sbírky zákonů a mezinárodních smluv, v níž bylo rozhodnutí prezidenta republiky 

o vyhlášení voleb uveřejněno. 

  

 (3) Volby do Evropského parlamentu se na území České republiky konají ve 2 dnech, 

jimiž jsou pátek a sobota. V první den voleb začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 

hodin. Ve druhý den voleb začíná hlasování v 8.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Dnem voleb 

se podle tohoto zákona rozumí první den voleb, nestanoví-li tento zákon jinak. 

 

§ 8 

 

Státní volební komise 

 

 (1) Státní volební komise vytvořená podle zvláštního právního předpisu7) je stálým 

volebním orgánem i na úseku voleb do Evropského parlamentu na území České republiky. 

  

 (2) Státní volební komise 

  

a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení voleb do Evropského parlamentu 

na území České republiky, 

  

b) vykonává dohled nad zabezpečením úkonů nezbytných pro organizačně technické 

provádění voleb do Evropského parlamentu na území České republiky, 

  

c) losuje číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu 

na území České republiky, 

  

d) schvaluje zápis o výsledku voleb do Evropského parlamentu na území České republiky 

vyhotovený Českým statistickým úřadem, 

  

e) vyhlašuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do Evropského parlamentu na území České 

republiky sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, 

  

f) předává osvědčení o zvolení poslancem Evropského parlamentu kandidátům zvoleným 

na území České republiky, 

  

g) předává celkové výsledky voleb konaných na území České republiky Evropskému 

parlamentu, 

  

h) informuje Evropský parlament o tom, že podle právní úpravy České republiky zanikl 
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mandát poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky, 

  

i) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí. 

 

§ 49 

 

Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb 

 

 (1) Po provedení skrutinia schválí Státní volební komise zápis o výsledku voleb 

předaný Českým statistickým úřadem. Zápis podepíší členové Státní volební komise; jestliže 

některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu. 

  

 (2) V zápise Státní volební komise se uvede 

  

a) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů pro volby do Evropského 

parlamentu, 

  

b) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky, 

  

c) údaj o počtu odevzdaných úředních obálek, 

  

d) počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici 

zvlášť, 

  

e) jména a příjmení kandidátů, kteří byli zvoleni, v členění podle politických stran, 

politických hnutí a koalic, a kandidátů, kteří se stali náhradníky, spolu s údaji o výsledcích 

přednostního hlasování. 

  

 (3) Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb po podepsání 

zápisu o výsledku voleb sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 
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Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů 
 

§ 29 

 

Záloha činná 

 

 (1) Do zálohy činné se zařadí příslušník, který je vyslán k výkonu služby 

  

a) k jiné organizační složce státu, právnické nebo fyzické osobě, anebo 

  

b) do zahraničí za účelem plnění úkolů vyplývajících 

1. z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce 

zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející 

obdobné sbírce 18), 

2. z předpisů Evropské unie18a). 

  

 (2) Na příslušníky v záloze činné, kteří jsou vysláni k výkonu služby do zahraničí, 

se vztahují ustanovení tohoto zákona, jestliže mezinárodní smlouva nebo právní předpis 

přijatý na jejím základě nestanoví jiné podmínky výkonu služby. 
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Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického 

povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 
 

§ 28a 

 

Automatické uznávání odborné kvalifikace 

 

 (1) Ministerstvo automaticky uzná doklad o dosažené kvalifikaci vydaný příslušným 

orgánem nebo institucí členského státu, který je uveden v seznamu dokladů o dosažené 

kvalifikaci (odstavec 2) a který potvrzuje, že dotyčná osoba splnila minimální požadavky 

na odbornou přípravu v souladu s příslušným předpisem práva Evropského společenství, 

pokud dále není stanoveno jinak. 

  

 (2) Ministerstvo vyhlásí sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

v souladu s právem Evropského společenství (body V.1, V.3 a V.6 přílohy V směrnice 

2005/36/ES) seznam dokladů o dosažené kvalifikaci (dále jen „seznam dokladů“), který 

obsahuje 

  

a) název dokladu o dosažené odborné kvalifikaci vydávaného na území daného členského 

státu, který opravňuje k výkonu zdravotnického povolání, 

  

b) název orgánu nebo instituce členského státu, které doklad o dosažené kvalifikaci vydávají, 

  

c) označení odbornosti v zemi původu, 

  

d) datum, od kterého v daném členském státě odborná příprava vedoucí k vydání dokladu 

o dosažené kvalifikaci splňuje minimální požadavky v souladu s příslušnými směrnicemi 

Evropského společenství (dále jen „referenční den“), 

  

e) popřípadě další podmínky, které musí doklad o dosažené kvalifikaci splňovat, aby mohl být 

uznán automaticky podle odstavce 1. 

  

 (3) Ministerstvo automaticky uzná doklad o dosažené kvalifikaci vydaný příslušným 

orgánem nebo institucí členského státu, i když není uveden v seznamu dokladů (odstavec 2), 

pokud zároveň s ním uchazeč předloží potvrzení vydané příslušným orgánem nebo institucí 

členského státu původu o tom, že dotyčná osoba splnila minimální požadavky na odbornou 

přípravu v souladu s příslušnými směrnicemi Evropského společenství a že členský stát 

původu tomuto dokladu přiznává stejné účinky jako dokladům uvedeným v seznamu. 

  

 (4) Pro účely výkonu zdravotnického povolání se dokladům podle odstavců 2 a 3 

na území České republiky přiznávají stejné účinky, jaké mají doklady o dosažené kvalifikaci 

vydávané v České republice. 

  

 (5) V případě doplňující odborné praxe podle § 11 odst. 1 písm. b) ministerstvo 

automaticky uzná jako doklad o dosažené kvalifikaci potvrzení vydané příslušnými orgány 

členského státu osvědčující, že zúčastněná osoba vykonávala dotyčné činnosti po stejnou 

dobu v domovském členském státě. 
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§ 38 

 

 (1) Účast členů na jednáních akreditačních, atestačních, zkušebních a aprobačních 

komisí zřizovaných ministerstvem je jiným úkonem v obecném zájmu20), při němž náleží 

členům komise náhrada mzdy. Členům komise, kteří nejsou v pracovním poměru nebo 

obdobném pracovním vztahu, jsou však výdělečně činní, přísluší náhrada ušlého výdělku 

za dobu, po kterou se účastnili na jednání komise, v jimi prokázané výši, nejvýše však ve výši 

průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené a zveřejněné Ministerstvem práce 

a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pro účely zaměstnanosti21). 

Členům komise se poskytuje úhrada cestovních náhrad podle zvláštního právního předpisu 

pro zaměstnance v pracovním poměru21a). 

  

 (2) Atestační zkoušku, závěrečnou zkoušku certifikovaného kurzu a aprobační 

zkoušku provádí pověřená organizace za úhradu, kterou hradí uchazeč. Výši úhrady stanoví 

vláda nařízením. Tato úhrada je příjmem pověřené organizace21b). 

  

 (3) Členové akreditačních, atestačních, zkušebních a aprobačních komisí jsou povinni 

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděli při výkonu činnosti v uvedených 

komisích; to neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni. 
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Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti 

k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 

souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
 

§ 78 

 

Automatické uznávání odborné kvalifikace 

 

 (1) Ministerstvo automaticky uzná doklad o dosažené kvalifikaci vydaný příslušným 

orgánem nebo institucí členského státu, který je uveden v seznamu dokladů o dosažené 

kvalifikaci (odstavec 2) a který potvrzuje, že dotyčná osoba splnila minimální požadavky 

na odbornou přípravu v souladu s příslušným předpisem práva Evropských společenství. 

  

 (2) Ministerstvo vyhlásí sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

v souladu s právem Evropských společenství (body V.2 a V.5 přílohy V směrnice 

2005/36/ES) seznam dokladů o dosažené kvalifikaci (dále jen „seznam dokladů“), který 

obsahuje 

  

a) doklad o dosažené odborné kvalifikaci vydávaný na území daného členského státu, který 

opravňuje k výkonu povolání všeobecné sestry nebo porodní asistentky, 

  

b) název orgánu nebo instituce členského státu, které doklad o dosažené kvalifikaci vydávají, 

  

c) označení odbornosti v zemi původu, 

  

d) datum, od kterého v daném členském státě odborná příprava vedoucí k vydání dokladu 

o dosažené kvalifikaci splňuje minimální požadavky v souladu s příslušnými směrnicemi 

Evropských společenství (dále jen „referenční den“), 

  

e) popřípadě další podmínky, které musí doklad o dosažené kvalifikaci splňovat, aby mohl být 

uznán automaticky podle odstavce 1. 

  

 (3) Ministerstvo automaticky uzná doklad o dosažené kvalifikaci vydaný příslušným 

orgánem nebo institucí členského státu, i když není uveden v seznamu dokladů (odstavec 2), 

pokud zároveň s ním uchazeč předloží potvrzení vydané příslušným orgánem nebo institucí 

členského státu původu o tom, že dotyčná osoba splnila minimální požadavky na odbornou 

přípravu v souladu s příslušnými směrnicemi Evropských společenství a že členský stát 

původu tomuto dokladu za účelem výkonu povolání všeobecné sestry a porodní asistentky 

přiznává stejné účinky jako dokladům uvedeným v seznamu dokladů. 

  

 (4) Za účelem výkonu povolání všeobecné sestry a porodní asistentky se dokladům 

podle odstavců 2 a 3 na území České republiky přiznávají stejné účinky, jaké mají doklady 

o dosažené kvalifikaci vydávané v České republice. 

 

§ 91 

 

Společná ustanovení 

 

 (1) Účast členů na jednáních akreditační komise, atestačních, zkušebních 
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a aprobačních komisí zřizovaných ministerstvem, popřípadě pověřenou organizací, je jiným 

úkonem v obecném zájmu21c), při němž náleží členům komise náhrada mzdy. Členům komise, 

kteří nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, jsou však výdělečně 

činní, přísluší náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena komise v jimi prokázané 

výši, nejvýše však ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené a zveřejněné 

Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pro účely 

zaměstnanosti21d). Členům komise se poskytuje úhrada cestovních náhrad podle zvláštního 

právního předpisu pro zaměstnance v pracovním poměru21e). 

  

 (2) Atestační zkoušku, aprobační zkoušku a zkoušku k vydání osvědčení provádí 

ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, za úhradu, kterou hradí uchazeč. Výši úhrady 

stanoví vláda nařízením. Pokud zkoušky podle věty první provádí pověřená organizace, je tato 

úhrada příjmem pověřené organizace21f). 

  

 (3) Členové akreditační komise, atestačních, zkušebních a aprobačních komisí jsou 

povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dověděli při výkonu činnosti 

v uvedených komisích; to neplatí, pokud byli této povinnosti zproštěni. 

  

 (4) Tento zákon se vztahuje i na zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky, 

kteří vykonávají zdravotnické povolání nebo činnosti související s poskytováním zdravotní 

péče v působnosti jiných resortů než ministerstva, s tím, že zvláštní právní předpis může 

stanovit další podmínky výkonu zdravotnického povolání. 

  

 (5) Ženy, které získaly způsobilost zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného 

pracovníka v oboru s profesním označením v mužském rodě, mohou používat profesní 

označení přechýlené. 

  

 (6) Seznam 

  

a) akreditovaných zdravotnických magisterských a bakalářských studijních oborů 

uskutečňovaných vysokými školami a 

  

b) vzdělávacích programů vyšších odborných zdravotnických škol, kterými se získává 

způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, zveřejňuje ministerstvo způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Seznamy podle věty první obsahují název školy a oboru, 

získanou způsobilost, dobu platnosti akreditace a datum vydání stanoviska ministerstvem. 
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Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské 

stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů 

(zákon o rybářství), 
 

§ 7 

 

Výkon rybářského práva v hraničních vodách 

 

 Výkon rybářského práva v hraničních vodách8) podléhá právní úpravě obsažené 

v příslušné mezinárodní smlouvě, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena 

ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv a mezinárodních smluv nebo 

v předcházející obdobné sbírce; neupravuje-li tato smlouva výkon rybářského práva, platí 

příslušná ustanovení tohoto zákona. 
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Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech 
 

§ 26 

 

 

 (1) Česká republika vydává státní dluhopisy prostřednictvím ministerstva. Emisní 

podmínky státních dluhopisů určuje ministerstvo. Ministerstvo může určit společné emisní 

podmínky, které jsou stejné pro blíže neurčený počet emisí státních pokladničních poukázek. 

Ministerstvo vyhlašuje emisní podmínky státních dluhopisů a společné emisní podmínky 

státních pokladničních poukázek ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nejde-li o emisní 

podmínky státního dluhopisu vydávaného v zahraničí nebo podle práva cizího státu. Společné 

emisní podmínky státních pokladničních poukázek jsou pro jednotlivé emise doplňovány 

údaji podle § 6 odst. 1 písm. d), f) a j) a podle § 9 odst. 1 písm. g) a j) a podle § 9 odst. 1 

písm. e), které se ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nevyhlašují, ale jsou 

ministerstvem uveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

  

 (2) Emisní podmínky dluhopisů vydávaných Českou národní bankou se zveřejňují 

ve Věstníku České národní banky a jsou uveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Česká národní banka může určit společné emisní podmínky, které jsou stejné pro 

blíže neurčený počet emisí poukázek České národní banky. Společné emisní podmínky se 

zveřejňují nebo uveřejňují podle věty první a jsou pro jednotlivé emise doplňovány údaji 

podle § 6 odst. 1 písm. d), f) a j) a podle § 9 odst. 1 písm. g) a j), které se ve Věstníku České 

národní banky nezveřejňují, ale jsou Českou národní bankou uveřejňovány způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

  

 (3) Ministerstvo nesmí změnit emisní podmínky státních dluhopisů, ledaže jde 

o náležitosti podle § 9 odst. 1 písm. f) a i) a § 9 odst. 2 písm. j). Česká národní banka nesmí 

změnit emisní podmínky dluhopisů vydávaných Českou národní bankou. 

  

 (4) Státní dluhopisy vydávané podle českého práva se dávají do prodeje 

prostřednictvím České národní banky. Státní dluhopisy, jejichž převoditelnost je omezena 

nebo vyloučena, a státní dluhopisy vydávané podle práva cizího státu se dávají do prodeje 

prostřednictvím České národní banky, ministerstva, právnické osoby zřízené ministerstvem 

podle zvláštního zákona v souvislosti s řízením státního dluhu nebo na základě dohody 

s ministerstvem prostřednictvím osoby, která je k výkonu takové činnosti oprávněna. 

  

 (5) Činnost spojenou se správou a splácením státního dluhu z titulu státních dluhopisů 

zabezpečuje ministerstvo nebo jím pověřená osoba. 

  

 (6) Převoditelnost státních dluhopisů mohou emisní podmínky vyloučit. Převoditelnost 

státních dluhopisů mohou emisní podmínky i omezit, pokud současně určí podmínky, 

za nichž je jejich převoditelnost přípustná. Omezení nebo vyloučení převoditelnosti státního 

dluhopisu je závazné pro každého. 

  

 (7) Je-li převoditelnost státních dluhopisů vyloučena nebo omezena, emisní podmínky 

mohou vyloučit i možnost zřídit ke státním dluhopisům zástavní právo, nebo, pokud současně 

určí podmínky, za nichž je zřízení zástavního práva přípustné, tuto možnost také omezit. 

Omezení nebo vyloučení možnosti zřídit zástavní právo ke státním dluhopisům je závazné pro 

každého. 
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 (8) K převodu státního dluhopisu v rozporu s odstavcem 6 nebo ke zřízení zástavního 

práva ke státnímu dluhopisu v rozporu s odstavcem 7 se nepřihlíží. 

 

§ 45 

 

Zmocnění 

  

 (1) Ministerstvo vydá vyhlášku podle § 27 odst. 4. 

  

 (2) Česká národní banka stanoví vyhláškou obsah evidence zákonného krytí 

hypotečních zástavních listů, způsob vedení této evidence a její náležitosti a obsah a způsob 

plnění informační povinnosti emitenta hypotečních zástavních listů. 

  

 (3) Ministerstvo stanoví standard pro výpočet poměrné části úrokového výnosu pro 

účely obchodování státních dluhopisů na druhotném trhu dluhopisů a vyhlásí je sdělením 

ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 
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Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
 

§ 92e 

 

Poskytnutí stavebních nebo montážních prací 

 

 (1) Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, které podle sdělení Českého 

statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 

až 43 platnému od 1. ledna 2008, plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti. 

  

 (2) Pokud plátce, který uskuteční v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací podle odstavce 1 zdanitelné plnění související s těmito pracemi, použije 

k tomuto zdanitelnému plnění režim přenesení daňové povinnosti a plátce, pro kterého byly 

tyto práce poskytnuty, doplní v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty výši daně, má se 

za to, že toto zdanitelné plnění režimu přenesení daňové povinnosti podléhá. 
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Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 
 

§ 202 

 

 (1) Do doby, než centrální depozitář převezme evidenci zaknihovaných 

a imobilizovaných cenných papírů vedenou Střediskem cenných papírů, 

  

a) se nepoužijí ustanovení tohoto zákona upravující činnost centrálního depozitáře, 

  

b) Středisko cenných papírů vede evidenci zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů, 

evidenci rozhodnutí Komise a plní informační povinnosti podle dosavadního zákona, 

  

c) identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných 

papírů přiděluje Komise podle dosavadního zákona, 

  

d) Středisko cenných papírů podléhá dohledu České národní banky. 

  

 (2) Česká republika jednající prostřednictvím ministerstva převede evidence Střediska 

cenných papírů na centrální depozitář za úplatu. Výše úplaty se stanoví na základě ocenění 

jednoho znalce z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady s příslušnou specializací, 

na základě dohody mezi ministerstvem a centrálním depozitářem. 

  

 (3) Česká republika jednající prostřednictvím ministerstva převede evidence Střediska 

cenných papírů, s výjimkou evidence rozhodnutí vydaných Komisí a evidence oznamovacích 

povinností, na centrální depozitář bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy mezi Českou 

republikou jednající prostřednictvím ministerstva a centrálním depozitářem o převodu této 

evidence. Smlouva o převodu evidence musí být uzavřena nejpozději do 2 měsíců ode dne, 

kdy centrální depozitář obdrží povolení ke své činnosti. 

  

 (4) Dnem, kdy centrální depozitář převezme evidenci zaknihovaných 

a imobilizovaných cenných papírů vedenou Střediskem cenných papírů a začne vykonávat 

svou činnost podle tohoto zákona, přestává Středisko cenných papírů vykonávat svou činnost 

podle dosavadních právních předpisů. Sdělení o tomto dni vyhlásí ministerstvo ve Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv. 

  

 (5) Na centrální depozitář nepřecházejí práva, povinnosti ani závazky Střediska 

cenných papírů. 

  

 (6) Chybu v evidenci zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů, kterou 

centrální depozitář převezme od Střediska cenných papírů, opraví centrální depozitář 

podle tohoto zákona. Odpovědnost státu za vzniklou škodu tím není dotčena. 

  

 (7) Emitent zaknihovaných cenných papírů, které jsou vedeny v evidenci Střediska 

cenných papírů ke dni, kdy tuto evidenci převezme centrální depozitář, je povinen 

s centrálním depozitářem uzavřít smlouvu podle § 94 odst. 9 pro každou emisi zaknihovaných 

cenných papírů. Tuto smlouvu je emitent povinen uzavřít nejpozději do 1 měsíce ode dne, 

kdy začne centrální depozitář vykonávat svou činnost podle tohoto zákona. V případě, 

že emitent v této lhůtě neuzavře smlouvu, není centrální depozitář povinen emitentovi vydat 

výpis z evidence emise ani provést na jeho příkaz zápis do evidence emise. Centrální 

depozitář ve stejné době přidělí ISIN každé emisi investičních nástrojů, kterou převzal do své 
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evidence a které ISIN ještě nebyl přidělen. 

  

 (8) Centrální depozitář zahájí jednání o uzavření smlouvy podle odstavce 7 nejpozději 

do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci povolení své činnosti. V případě, že centrální 

depozitář v této lhůtě jednání o uzavření smlouvy nezahájí, prodlužuje se lhůta, do které je 

emitent podle odstavce 7 povinen uzavřít tuto smlouvu, na 6 měsíců. V tomto případě je 

centrální depozitář povinen zahájit jednání o uzavření smlouvy podle § 94 odst. 9 

bez zbytečného odkladu poté, co začne vykonávat svou činnost podle tohoto zákona. 

  

 (9) Emitent zaknihovaných podílových listů otevřeného podílového fondu 

evidovaných v části evidence Střediska cenných papírů vedené na základě povolení Komise 

jinou právnickou osobou může se souhlasem této právnické osoby oznámit Středisku cenných 

papírů a Komisi, že tyto podílové listy budou nadále evidovány v samostatné evidenci 

investičních nástrojů, kterou povede osoba, která dosud vedla příslušnou část evidence 

Střediska cenných papírů. Dnem doručení oznámení emitenta zaknihovaných podílových listů 

Středisku cenných papírů nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto oznámení se příslušná 

část evidence Střediska cenných papírů mění na samostatnou evidenci investičních nástrojů 

vedenou osobou, která dosud vedla příslušnou část evidence Střediska cenných papírů. 

Emitent může učinit oznámení podle tohoto ustanovení nejpozději do převodu evidence 

Střediska cenných papírů na centrální depozitář. 

  

 (10) Emitent zaknihovaných podílových listů otevřeného podílového fondu, které jsou 

evidovány přímo Střediskem cenných papírů, může Středisku cenných papírů a Komisi 

oznámit, že tyto podílové listy budou nadále evidovány v samostatné evidenci investičních 

nástrojů, kterou povede osoba určená emitentem těchto podílových listů, která je podle tohoto 

zákona oprávněna k vedení samostatné evidence. Středisko cenných papírů předá osobě 

určené emitentem výpis obdobně podle § 113 odst. 2. Od vyhotovení výpisu nesmí Středisko 

cenných papírů provést ve své evidenci žádný zápis týkající se podílových listů uvedených 

v tomto výpisu. Ke dni převzetí výpisu Středisko cenných papírů zruší registraci cenného 

papíru ve své evidenci a evidence podílových listů se stává samostatnou evidencí podle tohoto 

zákona. Ke dni následujícímu po převzetí výpisu emise se cenné papíry zapíší na majetkové 

účty a do evidence emise v samostatné evidenci. Emitent může učinit oznámení podle tohoto 

ustanovení nejpozději do dne převodu evidence Střediska cenných papírů na centrální 

depozitář. 

  

 (11) Postupuje-li Středisko cenných papírů podle odstavce 1 písm. b), neuplatní se 

ustanovení zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění účinném do 30. dubna 2004, 

o registraci pozastavení výkonu práva k cennému papíru na příkaz emitenta. 
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Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
 

§ 57 

 

 (1) Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci se neposkytují do ciziny, 

pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká 

republika vázána, nestanoví jinak. 

  

 (2) Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku 

vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným 

ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 

 

§ 77 

 

 (1) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem charakteristiku chráněného 

pracovního místa, druhy provozních nákladů chráněného pracovního místa nezbytných 

k provozování chráněného pracovního místa, na které lze poskytnout příspěvek podle § 76, 

a způsob poskytování příspěvku a další skutečnosti rozhodné pro uzavření dohody o zřízení 

nebo vymezení chráněného pracovního místa. 

  

 (2) Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku 

vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným 

ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 

 

§ 82 

 

 (1) Výše odvodu do státního rozpočtu podle § 81 odst. 2 písm. c) činí za každou osobu 

se zdravotním postižením, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5násobek průměrné 

měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž 

povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla. Výši průměrné mzdy 

za první až třetí čtvrtletí vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu 

sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 

  

 (2) Odvod do státního rozpočtu podle odstavce 1 poukazuje zaměstnavatel 

do 15. února následujícího roku do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce. 

  

 (3) Nesplní-li zaměstnavatel povinnost podle § 81 odst. 1, stanoví mu krajská pobočka 

Úřadu práce povinnost poukázat odvod do státního rozpočtu podle odstavce 1 rozhodnutím 

podle daňového řádu.50) 

  

 (4) Vymáhání odvodu do státního rozpočtu vykonává místně příslušný celní úřad 

podle sídla zaměstnavatele. 

 

§ 113 

 

Společensky účelná pracovní místa 

 

 (1) Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která 

zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s Úřadem práce a obsazuje je 

uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem. Společensky 
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účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce 

uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky 

účelná pracovní místa může Úřad práce poskytnout příspěvek. 

  

 (2) Má-li být zřízeno více než 5 pracovních míst, je Úřad práce povinen vyžádat si 

vypracování odborného posudku. 

 

(3) Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, pokud 

v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek podíl nezaměstnanosti 

v daném okrese nedosahuje průměrného podílu nezaměstnanosti v České republice, může 

maximálně činit čtyřnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí 

čtvrtletí předchozího kalendářního roku a při zřízení více než 10 pracovních míst na základě 

jedné dohody může výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního 

místa činit maximálně šestinásobek této průměrné mzdy. 

  

 (4) Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního místa, pokud 

v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek podíl nezaměstnanosti 

v daném okrese dosahuje průměrného podílu nezaměstnanosti v České republice nebo je 

vyšší, může maximálně činit šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první 

až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku a při zřízení více než 10 pracovních míst na 

základě jedné dohody může výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného 

pracovního místa činit maximálně osminásobek této průměrné mzdy. 

 

 (5) Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa může být 

poskytován až do výše vynaložených prostředků na mzdy nebo platy na zaměstnance 

přijatého na vyhrazené pracovní místo, včetně pojistného na sociální zabezpečení a pojistného 

na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl ze základu pojistného 

tohoto zaměstnance. Příspěvek může být poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců. 

  

 (6) Vrácení příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem 

výkonu samostatné výdělečné činnosti nelze požadovat, pokud osoba samostatně výdělečně 

činná přestane vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo 

v případě jejího úmrtí. 

  

 (7) Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku 

vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným 

ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 

 

§ 114 

 

Překlenovací příspěvek 

  

 (1) Překlenovací příspěvek může Úřad práce na základě dohody poskytnout osobě 

samostatně výdělečně činné, která přestala být uchazečem o zaměstnání a které byl poskytnut 

příspěvek podle § 113 odst. 1. Překlenovací příspěvek se poskytuje na úhradu provozních 

nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek 

poskytnut. 

  

 (2) Překlenovací příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců. Měsíční výše 

příspěvku činí nejvýše 0,25násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí 
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čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla uzavřena 

dohoda o překlenovacím příspěvku. O poskytnutí příspěvku lze požádat nejpozději do 30 

kalendářních dnů ode dne uzavření dohody podle § 113 odst. 1. Výši průměrné mzdy za první 

až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku vyhlásí ministerstvo na základě údajů 

Českého statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv. 

  

 (3) Překlenovací příspěvek se poskytuje jednorázově za celé dohodnuté období a je 

splatný do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody o poskytnutí tohoto příspěvku. 

  

 (4) Za provozní náklady, na které lze osobě samostatně výdělečně činné poskytnout 

překlenovací příspěvek, se považují 

  

a) nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním 

spojených, 

  

b) náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků, 

  

c) náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována samostatná výdělečná 

činnost, pokud je tento objekt ve vlastnictví osoby samostatně výdělečně činné a náklady 

souvisí s provozováním samostatné výdělečné činnosti. 

  

 (5) Je-li součástí nákladů uvedených v odstavci 4 daň z přidané hodnoty a osoba 

samostatně výdělečně činná není plátcem této daně, považuje se daň z přidané hodnoty 

za provozní náklad. 

 

§ 122 

 

Povolování výkonu činnosti dítěte 

 

 (1) O povolení výkonu činnosti dítěte (dále jen „povolení“) rozhoduje krajská pobočka 

Úřadu práce na základě písemné žádosti podané zákonným zástupcem dítěte nebo jinou 

osobou odpovědnou za výchovu dítěte, do jejíž péče bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu 

(dále jen „zákonný zástupce“). Žádost se podává u krajské pobočky Úřadu práce příslušné 

podle trvalého pobytu dítěte, a pokud dítě nemá trvalý pobyt, podle místa, kde se zdržuje. 

  

 (2) Pro účely povolení podle odstavce 1 se považuje za činnost 

  

a) uměleckou a kulturní vytváření autorských děl nebo provádění uměleckých výkonů 

podle zvláštního právního předpisu58) a provádění úkonů zejména v oblasti hudební, pěvecké 

a taneční, 

  

b) reklamní provádění úkonů v reklamě59) a propagaci výrobků, služeb nebo jiných objektů 

a předmětů a činnost v modelingu, 

  

c) sportovní provádění sportovních výkonů na veřejnosti. 

  

 (3) Žádost o povolení musí obsahovat 

  

a) identifikační údaje dítěte, 
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b) identifikační údaje zákonného zástupce dítěte; pokud se jedná o cizince, který nemá 

na území České republiky bydliště, rovněž místo, kde se na území České republiky zdržuje, 

  

c) písemný souhlas dítěte s tím, že bude činnost vykonávat, je-li dítě s ohledem na věk 

a rozumovou vyspělost schopno vyjádřit svůj názor, 

  

d) lékařský posudek poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti 

a dorost o tom, že činnost, kterou bude dítě vykonávat a doba jejího konání, vzhledem 

k časovému vymezení jejího výkonu, je přiměřená z hlediska zdravotního a že dítě je 

ze zdravotního hlediska způsobilé tuto činnost vykonávat. Lékařský posudek v době vydání 

povolení nesmí být starší než 3 měsíce. Posudek vydává lékař na základě žádosti zákonného 

zástupce dítěte. Podkladem pro vydání posudku jsou údaje zpracované provozovatelem 

činnosti v rozsahu písmene e), 

  

e) druh činnosti, kterou bude dítě vykonávat, místo výkonu činnosti a charakteristiku 

pracovních podmínek a pracovišť, ve kterých bude dítě činnost vykonávat, a bude-li 

vykonávat více druhů takových činností, uvádějí se u každého z druhů těchto činností, 

  

f) identifikační údaje provozovatele činnosti, 

  

g) dobu, po kterou bude dítě činnost vykonávat. 

  

 (4) Provozovatel činnosti je povinen pro případ náhrady škody, včetně náhrady škody 

na zdraví, ke které by mohlo dojít při výkonu činnosti, sjednat pojištění; sjednání pojištění 

musí být uvedeno v povolení. 

  

 (5) Náhrada škody způsobené dítětem provozovateli činnosti nebo provozovatelem 

činnosti dítěti se řídí občanským zákoníkem. Výše náhrady škody způsobené provozovateli 

činnosti dítětem nesmí přesáhnout v jednotlivém případě 0,70násobek průměrné mzdy 

v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího 

kalendářnímu roku, ve kterém vznikla škoda. Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí 

předcházejícího kalendářního roku vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého 

statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. 

Povinnost provozovatele činnosti nahradit škodu je však dána i v případě, kdy provozovatel 

činnosti dodržel povinnosti vyplývající z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

  

 (6) V řízení o povolení výkonu činnosti dítěte je účastníkem řízení také provozovatel 

činnosti. 

  

 (7) Povolení vydává krajská pobočka Úřadu práce. V povolení krajská pobočka Úřadu 

práce stanoví rozsah a podmínky pro výkon činnosti upravující rozvrh činnosti a odpočinku 

v závislosti na rozsahu a druhu činnosti, způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 

a minimální požadavky na zajištění vhodných pracovních podmínek k výkonu činnosti. 

  

 (8) Povolit dítěti výkon činnosti lze nejdéle na dobu 12 měsíců po sobě jdoucích, které 

následují po dni právní moci rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce o povolení, nejdéle 

však do doby, do které je fyzická osoba považována podle tohoto zákona za dítě. Bude-li 

vykonávat dítě činnost u více provozovatelů, vydává se samostatné povolení k výkonu 

činnosti u každého provozovatele. 
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  (9) Krajská pobočka Úřadu práce si může vyžádat vyjádření orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí, zda mu nejsou známy skutečnosti, které by bránily dítěti ve výkonu činnosti, 

nebo zda není činnost pro dítě vhodná. 
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Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
 

Položka 3 

 

a)   Vydání   stejnopisu,   opisu,   kopie, fotokopie   nebo   výpisu   z úředních spisů, 

ze soukromých   spisů   v úřední úschově,   z   rejstříků,   z   registrů, z   knih,   ze   záznamů, 

z   evidencí, z   listin   nebo   z   dalšího   písemného a   obrazového   materiálu,   popřípadě      

sdělení   o   negativním  nálezu 

                                                        Kč          50 

                                          za   každou   i   započatou   stránku 

                                                Kč          40 

                               na   technickém   nosiči   dat 

                                                 Kč          15 

                                           za   první   stránku   a 

                                                  Kč           5 

                                               za   každou   další   i   započatou   stránku, 

                                                        je-li   pořizována   na   kopírovacím 

                                     stroji   nebo   na   tiskárně 

                                                   počítače 

 

b)   Vydání   stejnopisu   rodného,   oddacího nebo   úmrtního   listu   nebo   dokladu 

o  registrovaném   partnerství2b),anebo   osvědčení   o   rodném   čísle        Kč    100 

 

c)   Vydání   kopie   zpřístupněného 

     dokumentu   bývalé   Státní 

     bezpečnosti   nebo   jeho   části3)                       Kč           5 

                                                 za   každou   i   započatou   stránku 

 

d)   Vydání   ověřeného   výstupu   z   informačního  

   systému   veřejné   správy                                            Kč         100 

                                                           za   první   stránku 

                                                Kč          50  

                                   za   každou   další   i   započatou  stránku 

                                

 

e)  Podání   žádosti   o   zprostředkování   kontaktu2c) 

   za   každou   kontaktovanou   osobu                        Kč         500 

 

f)  Přijetí   žádosti   o   vydání   osvědčení   podnikatele   v   případě, 

 že   u   něho   utajovaná   informace2d) 

 -   nevzniká,   ani   mu   není   poskytována,   ale   ke   které   mají   přístup 

 zaměstnanci   podnikatele 

 nebo   osoby   jednající   jménem   podnikatele   nebo   za   podnikatele,    

a to   v   souvislosti s   výkonem   pracovní   nebo   jiné   činnosti    

pro   podnikatele   na základě   smlouvy                                     

                      Kč        5   000 

 -   vzniká,   nebo   je   mu   poskytnuta                          Kč       10  000 

 

g)  Poskytnutí   údajů   z   evidence   dopravních                  Kč          100 

     nehod                                       
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h) Vydání částky Sbírky zákonů a mezinárodních  

smluv v podobě ověřeného výstupu z informačního  

systému veřejné správy81)                                             Kč         6                

za každou první až stou stránku v případě černobílého tisku        

                Kč         3         

za každou další i započatou stránku v případě černobílého tisku 

       Kč         8  

            za každou první až stou stránku v případě barevného tisku        

                    Kč         5      

za každou další i započatou stránku v případě barevného tisku 

  

 

 Osvobození  

 1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené 

těmito církvemi do 31. prosince 1949. 

  

 2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační 

fondy,4) občanská sdružení a odborové organizace5) a obecně prospěšné společnosti,6) 

založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, 

ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, 

zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, 

vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon 

s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je 

od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny. 

  

 3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné 

k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí 

a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona 

č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení 

zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. 

  

 4. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované církve 

a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti 

registrovaných církví a náboženských společností, právnické osoby zřízené nebo založené 

za účelem podpory činnosti registrované církve a náboženské společnosti k duchovním, 

pastoračním, charitativním, zdravotnickým, vzdělávacím nebo administrativním účelům 

a Náboženská matice, souvisí-li úkon s prováděním zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém 

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon 

o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi). 

 Zmocnění  

  

 1. Správní úřad může poplatek podle písmene a) této položky účastníku správního 

řízení na jeho žádost snížit nebo upustit od jeho vybrání, a to z důvodů hodných zvláštního 

zřetele. 

  

 2. Správní úřad může snížit poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního 

systému veřejné správy až o 90 % z částky podle písmene d) této položky. 

 Předmětem poplatku není 
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 1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu 

a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího 

správu daní a poplatků, nejde-li o listinu nebo záznam na technickém nosiči dat, které 

poplatník - daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního 

úřadu. 

  

 2. Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu 

o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení 

dodatečného záznamu o matriční skutečnosti6a), jíž se mění zápis v matriční knize již 

provedený. 

  

 3. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí 

Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví 

a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob.7) 

  

 4. Určení kódu bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) pro určitou plochu dané 

výměry. 

  

 5. Přijetí nové žádosti o vydání osvědčení podnikatele, má-li mít podnikatel přístup 

k utajované informaci i bezprostředně po uplynutí doby platnosti jeho dosavadního osvědčení 

podnikatele, pokud je žádost podána před uplynutím doby platnosti dosavadního osvědčení 

podnikatele ve lhůtách podle jiného právního předpisu2d). 

 

 Poznámky  

  

 1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis 

z registru vozidel týká. 

  

 2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka 

formátu A4 a menší. 

 

----------------------- 

81) § 15 odst. 4 zákona č. …/…. Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv). 
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Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 

 
§ 2 

 

Vymezení pojmů 

  

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 

  

a) účastníkem každý, kdo uzavřel s podnikatelem poskytujícím veřejně dostupné služby 

elektronických komunikací smlouvu na poskytování těchto služeb, 

  

b) uživatelem každý, kdo využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu elektronických 

komunikací, 

  

c) koncovým uživatelem uživatel, který nezajišťuje veřejné komunikační sítě nebo veřejně 

dostupné služby elektronických komunikací, 

  

d) spotřebitelem každá fyzická osoba, která využívá nebo žádá veřejně dostupnou službu 

elektronických komunikací pro účely mimo rámec její podnikatelské činnosti, 

  

e) operátorem podnikatel, který zajišťuje nebo je oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační 

síť nebo přiřazené prostředky, 

  

f) zajišťováním sítě elektronických komunikací zřízení této sítě, její provozování, dohled 

nad ní nebo její zpřístupnění, 

  

g) přiřazenými prostředky přiřazené služby, prostředky fyzické infrastruktury a jiná zařízení 

nebo prvky související se sítí elektronických komunikací nebo službou elektronických 

komunikací, které umožňují nebo podporují poskytování služeb prostřednictvím této sítě nebo 

služby nebo jsou toho schopny, a zahrnují mimo jiné budovy nebo vstupy do budov, kabelové 

rozvody v budovách, antény, věže a jiné podpůrné konstrukce, kabelovody, potrubí, stožáry, 

vstupní šachty a rozvodné skříně, 

  

h) sítí elektronických komunikací přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací 

zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní které umožňují přenos 

signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně 

družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí 

pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí 

pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené 

informace, 

  

i) elektronickým komunikačním zařízením technické zařízení pro vysílání, přenos, směrování, 

spojování nebo příjem signálů prostřednictvím elektromagnetických vln, 

  

j) veřejnou komunikační sítí síť elektronických komunikací, která slouží zcela nebo převážně 

k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a která podporuje 

přenos informací mezi koncovými body sítě, nebo síť elektronických komunikací, jejímž 

prostřednictvím je poskytovaná služba šíření rozhlasového a televizního vysílání, 
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k) veřejnou telefonní sítí síť elektronických komunikací, která slouží k poskytování veřejně 

dostupných telefonních služeb a která umožňuje mezi koncovými body sítě přenos mluvené 

řeči, jakož i jiných forem komunikace, jako je faksimilní a datový přenos, 

  

l) rozhraním 

1. koncový bod veřejné komunikační sítě, 

2. rozhraní pro propojování veřejných komunikačních sítí nebo přístup k nim, nebo 

3. rádiové rozhraní pro cestu rádiových vln mezi rádiovými zařízeními, 

a jejich technické specifikace, 

  

m) koncovým bodem sítě fyzický bod, ve kterém je účastníkovi poskytován přístup k veřejné 

komunikační síti; v případě sítí zahrnujících komutaci nebo směrování je tento bod určen 

konkrétní síťovou adresou, která může být spojena s číslem nebo jménem účastníka, 

  

n) službou elektronických komunikací služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá 

zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně 

telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové 

a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah 

prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávají redakční dohled 

nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; 

nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu 

signálů po sítích elektronických komunikací, 

  

o) veřejně dostupnou službou elektronických komunikací služba elektronických komunikací, 

z jejíhož využívání není nikdo předem vyloučen, 

  

p) veřejně dostupnou telefonní službou veřejně dostupná služba elektronických komunikací 

umožňující přímo nebo nepřímo uskutečňování národních nebo mezinárodních volání, 

  

q) univerzální službou soubor služeb stanovený v § 38, které jsou dostupné ve stanovené 

kvalitě všem koncovým uživatelům na celém území státu za dostupnou cenu; dostupnou 

cenou se rozumí cena zohledňující úroveň spotřebitelských cen a příjmy obyvatel, 

  

r) radiokomunikační službou komunikační činnost, která spočívá v přenosu, vysílání nebo 

příjmu signálů prostřednictvím rádiových vln, 

  

s) voláním spojení uskutečněné prostřednictvím veřejně dostupné služby elektronických 

komunikací, které umožňuje obousměrnou hlasovou komunikaci, 

  

t) neúspěšným pokusem o volání se rozumí takové volání, které bylo úspěšně spojeno, ale 

zůstalo bez odezvy nebo došlo k zásahu právnické nebo fyzické osoby zajišťující veřejnou 

komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, 

  

u) škodlivou interferencí rušení, které ohrožuje funkčnost radionavigační služby nebo jiných 

bezpečnost zajišťujících radiokomunikačních služeb, nebo které jinak vážně zhoršuje, 

znemožňuje nebo opakovaně přerušuje radiokomunikační služby provozované v souladu 

s tímto zákonem se závazky vyplývajícími z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika 

vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv 

a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, a se závazky vyplývajícími 

z členství České republiky v Evropské unii nebo mezinárodních organizacích, dalšími 
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právními předpisy, 

  

v) integritou sítě funkčnost a provozuschopnost propojených sítí elektronických komunikací, 

ochrana těchto sítí vůči poruchám způsobeným elektromagnetickým rušením nebo provozním 

zatížením, 

  

w) interoperabilitou služby takové nastavení přenosových parametrů služby a rozhraní, které 

umožňuje komunikaci mezi koncovými uživateli nebo mezi koncovým uživatelem 

a podnikatelem poskytujícím službu prostřednictvím technologicky různých sítí 

elektronických komunikací, 

  

x) regulací usměrňování komunikačních činností a vztahů za účelem dosažení a udržení 

konkurenčního prostředí, ochrany trhu elektronických komunikací, včetně ochrany uživatelů 

služeb elektronických komunikací, vydáváním rozhodnutí, opatření obecné povahy 

a stanovisek podle tohoto zákona a v jeho mezích. 

  

y) porušením ochrany osobních údajů porušení bezpečnosti, které vede k neoprávněnému 

přístupu nebo k neoprávněné nebo nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních 

údajů zpracovávaných v souvislosti s poskytováním veřejně dostupné služby elektronických 

komunikací, 

  

z) vertikálně integrovaným podnikem podnikatel, který provozuje síť elektronických 

komunikací a který zároveň poskytuje služby elektronických komunikací na maloobchodním 

nebo velkoobchodním trhu, nebo skupina podnikatelů, pokud jejich vzájemné vztahy 

odpovídají přímo použitelnému předpisu Evropské unie53), a které zajišťují síť 

elektronických komunikací a zároveň poskytují služby elektronických komunikací 

na maloobchodním i velkoobchodním trhu, 

  

aa) přiřazenými službami služby související se sítí elektronických komunikací nebo službou 

elektronických komunikací, které mohou umožnit, umožňují nebo podporují poskytování 

služeb prostřednictvím této sítě nebo služby a zahrnují zejména systémy převodu čísel, či 

systémy nabízející rovnocenné funkce, systémy podmíněného přístupu a elektronické 

programové průvodce, jakož i jiné služby, například služby určení totožnosti, místa nebo 

přítomnosti uživatele. 

 

§ 17 

 

Individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 

 

 (1) Rádiové kmitočty, které nelze využívat na základě všeobecného oprávnění podle 

§ 9, je možné využívat pouze na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových 

kmitočtů (dále jen „oprávnění k využívání rádiových kmitočtů“), nestanoví-li tento zákon 

jinak. Úřad udělí žadateli oprávnění k využívání rádiových kmitočtů v případě, je-li to 

nezbytné k 

  

a) zabránění škodlivé interferenci, 

  

b) zajištění technických podmínek kvality služby elektronických komunikací, 

  

c) zabezpečení účelného využívání rádiového spektra, 
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d) plnění cílů veřejného zájmu, jimiž jsou ochrana života a zdraví54), podpora sociální, 

regionální nebo územní soudržnosti nebo podpora kulturní a jazykové rozmanitosti a plurality 

médií, například poskytování služeb rozhlasového a televizního vysílání, nebo 

  

e) experimentálním účelům. 

  

 (2) V případech, kdy je nezbytné udělit oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, 

Úřad rozhodne o jejich udělení kterémukoli podnikateli zajišťujícímu síť elektronických 

komunikací nebo poskytujícímu službu elektronických komunikací podle všeobecného 

oprávnění nebo podnikateli užívajícímu tyto sítě nebo služby, anebo nepodnikající osobě 

v souladu s podmínkami zajišťujícími účelné využívání rádiových kmitočtů, a to na základě 

jeho písemné žádosti podané Úřadu. 

  

 (3) Žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů musí obsahovat 

  

a) je-li žadatelem 

1. podnikající právnická osoba, obchodní firmu nebo název, adresu sídla, popřípadě adresu 

sídla organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické 

osoby, 

2. podnikající fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firmu, 

bydliště, adresu místa podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

3. nepodnikající osoba, jméno, popřípadě jména, a příjmení, bydliště a datum narození fyzické 

osoby, nebo název a adresu sídla, popřípadě adresu sídla organizační složky na území České 

republiky, popřípadě identifikační číslo právnické osoby, 

  

b) údaje o rádiových kmitočtech, které jsou požadovány, včetně jejich technických parametrů, 

a účel jejich využívání, nejsou-li tyto kmitočty a jejich technické parametry závazně 

stanoveny mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena 

ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv a mezinárodních smluv nebo 

v předcházející obdobné sbírce, 

  

c) číslo jednací a datum vydání rozhodnutí o přídělu rádiových kmitočtů v případě žádosti 

o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, ke kterým právo k využívání bylo tímto 

přídělem uděleno, 

  

d) typ vysílacího rádiového zařízení, pokud je to vyžadováno mezinárodní smlouvou, kterou 

je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce 

mezinárodních smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, anebo 

to vyplývá z členství České republiky v Evropské unii anebo v mezinárodních organizacích, 

  

e) návrh požadované volací značky, identifikačního čísla nebo kódu, jsou-li pro daný druh 

radiokomunikační služby nezbytné, 

  

f) vymezení předpokládaného území využívání rádiových kmitočtů, je-li pro jejich využívání 

nezbytné, 

  

g) požadovanou dobu využívání rádiových kmitočtů. 

  

 (4) Rozsah požadovaných údajů podle odstavce 3 písm. b) pro jednotlivé druhy 
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radiokomunikačních služeb stanoví Úřad opatřením obecné povahy. 

  

 (5) Žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů musí být doložena 

  

a) v případě žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro rozhlasové 

analogové vysílání licencí k provozování rozhlasového vysílání šířeného analogově podle 

zvláštního právního předpisu 11), nebo smlouvou s držitelem takové licence, s výjimkou 

případu, kdy se jedná o žádost o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, 

ke kterým právo k využívání bylo uděleno přídělem rádiových kmitočtů, nebo případu, kdy 

jsou rádiové kmitočty vyhrazeny podle zvláštního právního předpisu16), 

  

b) souhlasem držitele přídělu v případě žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových 

kmitočtů, ke kterým právo k využívání bylo uděleno přídělem rádiových kmitočtů, pokud 

o oprávnění nežádá držitel tohoto přídělu, 

  

c) u osob dosud nezapsaných v obchodním rejstříku ověřenou kopií smlouvy nebo listiny 

o zřízení nebo založení právnické osoby, 

  

d) osvědčením o zápisu do leteckého rejstříku České republiky, nebo osvědčením o přidělení 

poznávací značky, požaduje-li žadatel udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 

na palubě letadla, 

  

e) potvrzením Ministerstva dopravy o provedení kmitočtové koordinace v rámci leteckých 

mezinárodních organizací, požaduje-li žadatel udělení oprávnění k využívání rádiových 

kmitočtů letecké pohyblivé služby,12) 

  

f) osvědčením o zápisu do plavebního rejstříku České republiky, požaduje-li žadatel udělení 

oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na vnitrozemském plavidle,13) nebo do námořního 

rejstříku České republiky, požaduje-li žadatel udělení oprávnění k využívání kmitočtů 

na námořním plavidle;14) zápis plavidla do plavebního rejstříku České republiky je možno 

rovněž doložit lodním osvědčením. 14) 

  

 (6) Úřad rozhodne o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů bezodkladně. 

Jedná-li se o rádiové kmitočty vyhrazené pro zvláštní účely v rámci plánu přidělení 

kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) a plánu využití rádiového spektra, 

rozhodne Úřad ve lhůtě 6 týdnů ode dne podání úplné žádosti. Tuto lhůtu je Úřad oprávněn 

prodloužit, je-li to nezbytné z důvodu výběrového řízení (§ 21), nejdéle však o 8 měsíců. 

Lhůty vyplývající z mezinárodních dohod týkajících se využívání rádiových kmitočtů nebo 

orbitálních pozic nejsou tímto dotčeny. 

  

 (7) Je-li více žadatelů o udělení oprávnění k využívání stejných rádiových kmitočtů, 

Úřad rozhodne o udělení oprávnění podle pořadí došlých žádostí; tento postup se neuplatní 

u žadatelů o povolení k provozu stanic amatérské radiokomunikační služby. Žádá-li žadatel 

pro účely dokrytí území, na kterém je oprávněn šířit a přenášet rozhlasové nebo televizní 

vysílání, o udělení dalšího oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro šíření a přenos 

rozhlasového nebo televizního vysílání, Úřad si před vydáním rozhodnutí vyžádá od Rady 

pro rozhlasové a televizní vysílání stanovisko. Neobdrží-li Úřad toto stanovisko do 30 dnů 

od požádání, platí, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání s udělením oprávnění souhlasí. 

  

 (8) Oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro jiné radiokomunikační služby 
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v části rádiového spektra vyhrazené výhradně pro rozhlasovou službu může Úřad vydat jen se 

souhlasem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání podle zvláštního právního předpisu11). 

  

 (9) Úřad přednostně rozhodne o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 

nezbytných k zajištění činnosti orgánů Ministerstva vnitra, Bezpečnostní informační služby, 

Úřadu pro zahraniční styky a informace, Policie České republiky, Vězeňské služby a justiční 

stráže České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek požární 

ochrany, poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a celních orgánů.15) 

  

 (10) Kmitočtová pásma vyhrazená v plánu přidělení kmitočtových pásem (národní 

kmitočtová tabulka) Ministerstvu obrany pro vojenské účely mohou být využívána 

pro vojenské účely bez rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů. 

  

 (11) Úřad neudělí oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, jestliže 

  

a) to vyžaduje bezpečnost státu, 

  

b) to vyžaduje dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká 

republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních 

smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, 

  

c) to vyžaduje dodržení závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, 

Severoatlantické alianci anebo v mezinárodních organizacích, 

  

d) využívání požadovaných rádiových kmitočtů neumožňuje plán přidělení kmitočtových 

pásem (národní kmitočtová tabulka) nebo plán využití rádiového spektra; to neplatí v případě 

využívání rádiových kmitočtů pro experimentální účely podle § 19b, 

  

e) žadatel ani na opakovanou výzvu Úřadu a v jím stanovené lhůtě nepředložil úplnou žádost 

o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, 

  

f) požadované rádiové kmitočty nejsou k dispozici nebo je nelze zkoordinovat, 

  

g) oznámil záměr omezit počet práv k využívání rádiových kmitočtů, jejichž využívání je 

požadováno, nebo 

  

h) došlo k omezení práv k využívání rádiových kmitočtů, jejichž využívání je požadováno, 

a o  rádiové kmitočty žádá osoba, která není držitelem přídělu rádiových kmitočtů uděleného 

na základě omezení nebo osobou, které byl udělen souhlas držitele přídělu rádiových 

kmitočtů. 

  

 (12) Úřad přeruší řízení o žádosti o udělení oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, 

jestliže hodlá oznámit záměr omezit počet práv podle § 20 odst. 2, které jsou předmětem 

žádosti, a to nejdéle na 3 měsíce od doručení žádosti. 

  

 (13) Úřad může rozhodnout, že neudělí oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 

také žadateli, který má nedoplatky po lhůtě splatnosti na pokutách nebo poplatcích uložených 

podle tohoto zákona. 

  

 (14) Podání opravného prostředku proti rozhodnutí podle odstavce 6 nemá odkladný 
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účinek. 

 

§ 18 

 

Vydání oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 

 

 (1) Úřad v oprávnění k využívání rádiových kmitočtů uvede 

  

a) byla-li žadatelem 

1. podnikající právnická osoba, obchodní firmu nebo název, adresu sídla, popřípadě adresu 

sídla organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

2. podnikající fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firmu, 

bydliště, místo podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

3. jiná nepodnikající osoba, jméno, popřípadě jména, a příjmení, bydliště a datum narození 

fyzické osoby, nebo název a adresu sídla, popřípadě adresu sídla organizační složky na území 

České republiky, popřípadě identifikační číslo právnické osoby, 

  

b) údaje o rádiových kmitočtech nebo kmitočtovém pásmu včetně jejich technických 

parametrů, 

  

c) označení radiokomunikační služby nebo druhu sítě nebo technologie, pro které bylo 

oprávnění k využívání rádiových kmitočtů uděleno, 

  

d) typ vysílacího rádiového zařízení, pokud je to vyžadováno mezinárodní smlouvou, kterou 

je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce 

mezinárodních smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, anebo 

to vyplývá z členství České republiky v mezinárodních organizacích, 

  

e) přidělené volací značky, identifikační čísla a kódy, jsou-li pro daný druh radiokomunikační 

služby nezbytné, 

  

f) výši poplatků podle § 24, nestanoví-li tento zákon jinak, 

  

g) dobu platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, 

  

h) případná omezení změny držitele oprávnění nebo pronájmu práv vyplývajících z oprávnění 

k využívání rádiových kmitočtů. 

  

 (2) Úřad může v oprávnění k využívání rádiových kmitočtů uložit podmínky týkající 

se 

  

a) zamezení škodlivé interference a ochrany občanů před škodlivými účinky 

elektromagnetického záření,8) 

  

b) povinností vyplývajících z příslušných mezinárodních dohod o využívání rádiových 

kmitočtů, 

  

c) dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána 

a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv 

a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, nebo 
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 d) dodržení závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, 

Severoatlantické alianci anebo v mezinárodních organizacích anebo povinností souvisejících 

se zajištěním bezpečnosti státu. 

 

 Tyto podmínky Úřad může stanovit, nestanoví-li je tento zákon, všeobecné oprávnění 

nebo zvláštní právní předpis. 

  

 (3) Doba platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle odstavce 1 

písm. g) může být stanovena nejdéle na 5 let, a to tak, aby byla v souladu s plánem přidělení 

kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), plánem využití rádiového spektra, 

harmonizačními záměry Evropské unie, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká 

republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních 

smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, a bezpečností státu, 

pokud tento zákon nestanoví jinak. V případě udělení oprávnění k využívání rádiových 

kmitočtů na základě práv vyplývajících z přídělu rádiových kmitočtů podle § 22, může být 

doba platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů stanovena delší, nesmí však 

přesáhnout dobu platnosti přídělu rádiových kmitočtů podle § 22 odst. 2 písm. f). 

  

 (4) Bylo-li využívání rádiových kmitočtů harmonizováno na úrovni Evropské unie 

a byly-li stanoveny podmínky jejich využívání, rozhodne Úřad o udělení oprávnění 

k využívání rádiových kmitočtů podnikateli určenému podle pravidel Evropské unie nebo 

v souladu s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika vázána. Jsou-li splněny 

podmínky spojené s oprávněním k využívání rádiových kmitočtů stanovené podle tohoto 

zákona nebo na jeho základě, nestanoví Úřad v oprávnění žádné další podmínky, které by 

omezovaly nebo opožďovaly využívání rádiových kmitočtů. 

  

 (5) Držitel oprávnění k využívání kmitočtů je povinen Úřadu neprodleně oznámit 

změnu skutečností, na základě kterých mu bylo toto oprávnění uděleno. 

 

§ 19 

 

Změna, prodloužení, odnětí a pozbytí platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 

 

 (1) Úřad může rozhodnout o změně oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, 

vyžaduje-li to 

  

a) dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána 

a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv 

a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, nebo 

  

b) dodržení závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, 

Severoatlantické alianci anebo v mezinárodních organizacích, 

  

c) nezbytně bezpečnost státu a není-li možné ji zajistit jiným způsobem, 

  

d) změna skutečností, na základě kterých bylo uděleno individuální oprávnění k využívání 

rádiových kmitočtů, nebo změna výše poplatků podle § 24, 

  

e) držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů; žádost o změnu přiděleného kmitočtu 

nebo jeho technických parametrů se považuje za žádost o udělení nového oprávnění 
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k využívání rádiových kmitočtů podle § 17. 

 

 S výjimkou případu uvedeného v písmenu e) Úřad musí o záměru učinit takové změny 

informovat dotčené osoby a poskytnout jim lhůtu 1 měsíc k vyjádření. V případech 

uvedených v písmenech a) až d) může Úřad tuto lhůtu zkrátit, nejméně však na 7 dnů. 

Zkrácení lhůty Úřad odůvodní. 

  

 (2) Dojde-li ke změně podle odstavce 1 písm. a) až c), hradí efektivně a účelně 

vynaložené náklady vyvolané touto změnou držiteli oprávnění nebo Ministerstvu obrany 

prostřednictvím radiokomunikačního účtu Úřad podle § 27. 

  

 (3) Na žádost držitele oprávnění k využívání rádiových kmitočtů Úřad rozhodne 

o prodloužení doby platnosti tohoto oprávnění. Pokud tomu nebrání skutečnosti uvedené 

v odstavci 1 písm. a) až c) nebo pokud nejsou dány důvody pro neudělení oprávnění 

k využívání rádiových kmitočtů podle § 17 odst. 11, Úřad dobu platnosti prodlouží, nejvýše 

však o dobu uvedenou v oprávnění. Pokud jsou předmětem prodloužení doby platnosti takové 

rádiové kmitočty, na něž byl vydán příděl rádiových kmitočtů, nesmí být tato doba delší než 

doba platnosti příslušného přídělu. Dobu platnosti lze prodloužit opakovaně. Žádost 

o prodloužení doby platnosti oprávnění k využívání rádiových kmitočtů musí být Úřadu 

doručena nejpozději jeden měsíc přede dnem uplynutí jeho platnosti. 

  

 (4) Úřad rozhodne o odnětí oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, jestliže 

  

a) držitel oprávnění přestal splňovat některou z podmínek, na jejichž základě mu bylo 

oprávnění uděleno, nebo podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,16) 

  

b) držitel oprávnění nesplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo rozhodnutím o udělení 

oprávnění nebo o změně oprávnění, a nápravu nezjednal ani ve lhůtě stanovené Úřadem podle 

§ 114, ačkoliv byl na možnost odnětí oprávnění z tohoto důvodu Úřadem písemně upozorněn, 

  

c) je to nezbytné k dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká 

republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních 

smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, anebo z členství 

České republiky v Evropské unii, Severoatlantické alianci anebo mezinárodních organizacích, 

anebo vyžaduje-li to bezpečnost státu, 

  

d) držitel oprávnění nevyužíval přidělené kmitočty nepřetržitě po dobu 6 měsíců nebo 

opakovaně přerušil využívání přidělených kmitočtů na souhrnnou dobu 12 měsíců v průběhu 

2 let anebo je využíval k jiným účelům, než pro které mu byly přiděleny; do doby přerušení 

využívání kmitočtů se nezapočítávají doby nutné pro opravy a údržbu vysílacích rádiových 

zařízení, nebo doba, kdy účelnému využívání kmitočtů bránily odůvodněné technické 

překážky; lhůta pro posouzení nevyužívání rádiových kmitočtů se počítá ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí, kterým bylo oprávnění k využívání rádiových kmitočtů držiteli 

oprávnění nebo jeho právnímu předchůdci uděleno poprvé; doba využívání rádiových 

kmitočtů se nesleduje u provozovatelů amatérské radiokomunikační služby, 

  

e) držitel oprávnění o odnětí požádal, nebo 

  

f) jsou splněny podmínky uvedené v § 20 odst. 3. 
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 (5) Rozhodne-li Úřad o odnětí oprávnění podle odstavce 4 písm. b) nebo d), může 

žadatel požádat znovu o udělení oprávnění nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne, kdy 

rozhodnutí o odnětí oprávnění nabylo právní moci. 

  

 (6) Oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pozbývá platnosti 

  

a) uplynutím doby, na kterou bylo oprávnění k využívání rádiových kmitočtů uděleno, 

  

b) dnem zániku právnické osoby, která je držitelem oprávnění k využívání rádiových 

kmitočtů, pokud tato nemá právního nástupce, 

  

c) dnem úmrtí držitele oprávnění, pokud v jeho podnikání nepokračuje dědic16b) nebo správce 

dědictví16c), 

  

d) dnem, kdy rozhodnutí Úřadu podle odstavce 4 nabylo právní moci, nebo 

  

e) dnem převodu přídělu rádiových kmitočtů podle § 23, 

  

f) dnem pozbytí platnosti přídělu podle § 22c, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 20 

odst. 3), nebo 

  

g) dnem nabytí právní moci nového oprávnění podle § 19a odst. 2. 

  

 (7) Držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nebo jeho právní nástupce je 

povinen zajistit, aby bezprostředně po skončení platnosti oprávnění k využívání rádiových 

kmitočtů byl ukončen provoz vysílacích rádiových stanic provozovaných na základě tohoto 

oprávnění. 

 

§ 22 

 

Příděl rádiových kmitočtů 

 

 (1) Přídělem rádiových kmitočtů se rozumí udělení práva k využívání rádiových 

kmitočtů podle podmínek, které budou Úřadem stanoveny v oprávnění k využívání rádiových 

kmitočtů. Předseda Rady Úřadu (dále jen „předseda Rady“) rozhodne o udělení přídělu 

rádiových kmitočtů žadateli, který byl vybrán postupem podle § 21, nebo byl vybrán 

k využívání rádiových kmitočtů rozhodnutím Komise. 

  

 (2) Předseda Rady v rozhodnutí o přídělu rádiových kmitočtů uvede 

  

a) specifikaci rádiových kmitočtů, 

  

b) označení služby nebo druhu sítě nebo technologie, pro které byla práva k využívání 

rádiových kmitočtů udělena, popřípadě výhradního využívání rádiových kmitočtů pro přenos 

specifického obsahu nebo specifických audiovizuálních služeb, 

  

c) podmínky účelného využívání rádiových kmitočtů, popřípadě pokrytí území nebo 

obyvatelstva, 

  

d) podmínky převodu přídělu rádiových kmitočtů v souladu s § 23, 
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e) taxativní výčet závazků, které žadatel převzal v průběhu výběrového řízení na udělení 

práva k využívání rádiových kmitočtů, 

  

f) dobu platnosti přídělu rádiových kmitočtů a 

  

g) povinnosti vyplývající z příslušných mezinárodních dohod o využívání rádiových kmitočtů. 

  

 (3) Doba platnosti přídělu rádiových kmitočtů podle odstavce 2 písm. e) musí být 

přiměřená dané službě elektronických komunikací a v souladu s kmitočtovými plány, 

harmonizačními záměry Evropské unie, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká 

republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních 

smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, a bezpečností státu. 

  

 (4) Příděl rádiových kmitočtů lze udělit jen podnikateli zajištujícímu veřejnou 

komunikační síť nebo poskytujícímu veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, 

pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak16). 

  

 (5) Příděl rádiových kmitočtů nenahrazuje oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 

a neopravňuje podnikatele k využívání rádiových kmitočtů pro provoz vysílacích rádiových 

zařízení. Oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, na něž byl vydán příděl rádiových 

kmitočtů, může být uděleno držiteli tohoto přídělu nebo s jeho souhlasem podnikateli 

zajišťujícímu veřejnou komunikační síť nebo poskytujícímu veřejně dostupnou službu 

elektronických komunikací. 

 

§ 22a 

 

Změna přídělu rádiových kmitočtů 

 

 (1) Předseda Rady rozhodne po konzultaci podle § 130 o změně přídělu rádiových 

kmitočtů na žádost držitele přídělu. 

  

 (2) Předseda Rady může rovněž rozhodnout o změně přídělu rádiových kmitočtů, 

jestliže 

  

a) oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, na které se příděl vztahuje, bylo odňato podle 

§ 19 odst. 4 písm. b) nebo d) a držitel přídělu byl držitelem odňatého oprávnění, nebo 

  

b) jde o převod přídělu podle § 23. 

  

 (3) Při rozhodování podle odstavců 1 a 2 předseda Rady posoudí plnění všech 

podmínek a povinností stanovených v přídělu a zohlední zejména plnění podmínek podle § 22 

odst. 2 písm. d), rozsah služeb, pro které byla práva k využívání rádiových kmitočtů udělena, 

potřeby zajištění hospodářské soutěže a plnění podmínek účelného využívání rádiových 

kmitočtů. Postupem podle odstavce 1, odstavce 2 písm. b) a odstavce 5 lze změnit příděl 

rádiových kmitočtů pouze v případě, že je to nezbytné k naplnění harmonizačních záměrů 

Evropské unie nebo mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které byly 

vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv a mezinárodních smluv 

nebo v předcházející obdobné sbírce. 

  

 (4) Předseda Rady rozhodne o změně přídělu rádiových kmitočtů, jestliže je to 
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nezbytné k dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika 

vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv 

a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, anebo to vyplývá z členství 

České republiky v Evropské unii, Severoatlantické alianci anebo v mezinárodních 

organizacích, vyžaduje-li to bezpečnost státu, anebo je to nezbytné pro zajištění naplnění 

harmonizačních záměrů Evropské unie na využívání rádiového spektra16a). 

  

 (5) Změnu přídělu rádiových kmitočtů lze provést rovněž, pokud na základě postupu 

podle § 21 má dojít k udělení dalších práv k využívání rádiových kmitočtů držiteli přídělu 

a takové změně nebrání obsahové náležitosti přídělu podle § 22 odst. 2. 

 

§ 22b 

 

Odnětí přídělu rádiových kmitočtů 

 

 (1) Předseda Rady rozhodne o odnětí přídělu rádiových kmitočtů nebo jeho části (dále 

jen „odnětí přídělu rádiových kmitočtů“), jestliže 

  

a) držitel přídělu přestal splňovat některou z podmínek, na jejichž základě mu byl příděl 

udělen, nebo podmínky stanovené zvláštním právním předpisem11),16) a nápravu nezjednal ani 

ve lhůtě stanovené Úřadem podle § 114, ačkoliv byl na možnost odnětí přídělu z tohoto 

důvodu Úřadem písemně upozorněn, 

  

b) držitel přídělu nesplnil podmínku nebo povinnost stanovenou tímto zákonem nebo 

rozhodnutím o udělení přídělu a nápravu nezjednal ani ve lhůtě stanovené Úřadem 

podle § 114, ačkoliv byl na možnost odnětí přídělu z tohoto důvodu Úřadem písemně 

upozorněn, 

  

c) oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, na které se příděl vztahuje, bylo odňato podle 

§ 19 odst. 4 písm. b) nebo d) a držitel přídělu byl držitelem odňatého oprávnění, nebo 

  

d) držitel přídělu nesplnil povinnost uloženou v § 23 odst. 5. 

  

 (2) Pokud lhůta pro zahájení využívání rádiových kmitočtů není stanovena přídělem 

rádiových kmitočtů, je držitel přídělu povinen začít využívat přidělené rádiové kmitočty do 2 

let ode dne právní moci rozhodnutí o udělení přídělu. Pokud držitel přídělu nezačal využívat 

rádiové kmitočty ve stanovené lhůtě, předseda Rady rozhodne o odnětí přídělu rádiových 

kmitočtů. 

  

 (3) Při rozhodování podle odstavců 1 a 2 předseda Rady posoudí plnění všech 

podmínek a povinností stanovených v přídělu a zohlední zejména rozsah poskytovaných 

služeb, pro které byla práva k využívání rádiových kmitočtů udělena, potřeby zajištění 

hospodářské soutěže a plnění podmínek účelného využívání rádiových kmitočtů. 

  

 (4) Předseda Rady rozhodne o odnětí přídělu rádiových kmitočtů, jestliže 

  

a) je to nezbytné k dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká 

republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních 

smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, anebo z členství 

České republiky v Evropské unii, Severoatlantické alianci anebo mezinárodních organizacích, 
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anebo vyžaduje-li to bezpečnost státu, 

  

b) držitel přídělu o odnětí požádal, nebo 

  

c) v případě přechodu přídělu v důsledku skutečností podle § 22c odst. 1 písm. b) a c) by 

došlo k porušení podmínek stanovených v § 23 odst. 1. 

 

§ 25 

 

Krátkodobé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů 

 

 (1) Úřad udělí krátkodobé oprávnění k využívání rádiových kmitočtů na základě 

žádosti na dobu nezbytně nutnou, nejvýše však na dobu nepřesahující 15 dnů. Krátkodobé 

oprávnění je určeno pro jednorázové účely, které nelze v dostatečném předstihu předvídat, 

zejména k zajištění rádiové komunikace ochranného doprovodu významných osob, 

televizních a rozhlasových přenosů z nenadálých událostí a územně omezené rádiové 

komunikace při pořádání sportovních a kulturně-společenských akcí. Lze jej udělit, jsou-li 

požadované kmitočty k dispozici a nedojde-li jejich využíváním ke škodlivé interferenci. 

Dobu platnosti krátkodobého oprávnění k využívání rádiových kmitočtů nelze prodloužit. 

  

 (2) Žádost musí obsahovat 

  

a) identifikační údaje žadatele v rozsahu podle § 17 odst. 3 písm. a), 

  

b) údaje o rádiových kmitočtech, které jsou požadovány v rozsahu podle § 17 odst. 4, 

  

c) požadovanou dobu využívání rádiových kmitočtů. 

  

 (3) Žádost musí být doručena Úřadu nejdříve 15 dnů, nejméně však 3 pracovní dny 

před požadovaným termínem zahájení využívání rádiových kmitočtů. 

  

 (4) V případě, že žádost o vydání krátkodobého oprávnění byla u Úřadu podána 

v elektronické podobě bez uznávaného elektronického podpisu nebo prostřednictvím telefaxu, 

dodatečné potvrzení způsobem stanoveným správním řádem56) se nevyžaduje. 

  

 (5) Žadatel je povinen uhradit a při podání žádosti doložit uhrazení jednorázového 

poplatku za využívání rádiových kmitočtů ve výši 3 000 Kč. 

  

 (6) Pokud se žadateli nevyhoví, vrátí mu Úřad celý poplatek za využívání rádiových 

kmitočtů. 

  

 (7) Pokud nelze rozhodnutí o vydání krátkodobého oprávnění žadateli včas oznámit 

doručením stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí v listinné nebo elektronické podobě, 

vyrozumí Úřad žadatele o vydání rozhodnutí tak, že mu zašle telefaxem nebo elektronicky 

kopii stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí. Stejnopis písemného vyhotovení 

rozhodnutí mu Úřad doručí v nejkratším možném termínu. 

  

 (8) Podání opravného prostředku proti rozhodnutí o vydání krátkodobého oprávnění 

nemá odkladný účinek. 
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 (9) Využívání rádiových kmitočtů zahraničním subjektem na principu vzájemnosti 

podle mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena 

ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv a mezinárodních smluv nebo 

v předcházející obdobné sbírce, anebo vyplývající z členství České republiky v Evropské 

unii, Severoatlantické alianci anebo mezinárodních organizacích, anebo v zájmu bezpečnosti 

státu, nepodléhá jednorázovému poplatku. 

  

 (10) Udělí-li Úřad krátkodobé oprávnění pro službu šíření rozhlasového a televizního 

vysílání, bezodkladně o tom informuje Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. 

 

§ 30 

 

Oprávnění k využívání čísel 

 

 (1) Čísla z číslovacího plánu lze využívat jen na základě oprávnění k využívání čísel 

podle § 32, které uděluje Úřad, nevyplývá-li z práva Evropské unie něco jiného nebo pokud 

oprávnění k využívání čísel neuděluje Mezinárodní telekomunikační unie57). Úřad rozhoduje 

o udělení oprávnění k využívání čísel tak, aby byla poskytnuta odpovídající čísla pro všechny 

veřejné i neveřejné komunikační sítě a veřejně dostupné služby elektronických komunikací. 

  

 (2) Úřad rozhodne o udělení oprávnění k využívání čísel kterémukoli podnikateli 

zajišťujícímu veřejnou komunikační síť nebo poskytujícímu veřejně dostupnou službu 

elektronických komunikací podle všeobecného oprávnění, anebo užívajícímu tuto síť nebo 

službu v souladu s podmínkami zajišťujícími účelné využívání čísel, a to na základě jeho 

žádosti podané Úřadu. V případě oprávnění k využívání čísel připojených k neveřejným 

komunikačním sítím je Úřad oprávněn udělit toto oprávnění i právnické osobě, která není 

podnikatelem podle věty první. V případě evropských harmonizovaných čísel Úřad rozhodne 

o udělení oprávnění podnikateli zajišťujícímu veřejnou komunikační síť nebo poskytujícímu 

veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, nebo též nepodnikající právnické 

osobě, jejíž činnost odpovídá účelu, pro který jsou tato čísla vyhrazena. 

  

 (3) Žádost o udělení oprávnění k využívání čísel musí obsahovat 

  

a) je-li žadatelem 

1. podnikající právnická osoba, obchodní firmu, adresu sídla, popřípadě adresu sídla 

organizační složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jméno, 

popřípadě jména, příjmení a bydliště osoby oprávněné jednat jménem této právnické osoby, 

2. podnikající fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firmu, 

bydliště, adresu místa podnikání, popřípadě adresu sídla organizační složky na území České 

republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

3. nepodnikající právnická osoba, název, adresu sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

  

b) údaje o číslech, která jsou požadována, a účel jejich využívání, 

  

c) požadovanou dobu využívání čísel. 

  

 (4) Žádost musí být u osob doposud nezapsaných v obchodním rejstříku doložena 

ověřenou kopií smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby. 

  

 (5) Úřad rozhodne o udělení oprávnění k využívání čísel bezodkladně. Jedná-li se 
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o čísla vyhrazená pro zvláštní účely v rámci číslovacího plánu, rozhodne Úřad ve lhůtě do 3 

týdnů ode dne doručení úplné žádosti. 

  

 (6) Úřad přeruší řízení o udělení oprávnění k využívání čísel nejdéle na dobu 8 měsíců, 

nejsou-li vhodná čísla k dispozici. 

  

 (7) Úřad uveřejní sdělení o rozhodnutí o udělení oprávnění k využívání čísel. 

  

 (8) Úřad rozhodne, že neudělí oprávnění k využívání čísel, jestliže 

  

a) využívání požadovaných čísel neumožňuje číslovací plán, 

  

b) to vyžaduje dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká 

republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních 

smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, anebo z členství 

České republiky v mezinárodních organizacích, 

  

c) žadatel ani na opakovanou výzvu Úřadu a v jím stanovené lhůtě nepředložil úplnou žádost 

o udělení oprávnění k využívání čísel, 

  

d) požadovaná čísla nejsou k dispozici. 

  

 (9) Úřad může rozhodnout, že neudělí oprávnění k využívání čísel žadateli, který má 

nedoplatky po lhůtě splatnosti na pokutách nebo poplatcích uložených podle tohoto zákona. 

  

 (10) Podnikatel, jemuž bylo uděleno oprávnění k využívání čísel, nesmí diskriminovat 

jiné podnikatele poskytující služby elektronických komunikací, pokud jde o číselné řady 

používané pro přístup k jejich službám. 

  

 (11) Podnikatel může převést své oprávnění k využívání čísel na jiného podnikatele 

jen se souhlasem Úřadu. Pro převod oprávnění platí ustanovení § 23 obdobně. Tímto není 

dotčeno využívání čísel jiným podnikatelem na základě jejich přenesení podle § 34. 

  

 (12) Podání opravného prostředku proti rozhodnutí podle odstavce 5 nemá odkladný 

účinek. 

 

§ 32 

 

Vydání oprávnění k využívání čísel 

 

 (1) Úřad v oprávnění k využívání čísel uvede 

  

a) byla-li žadatelem 

1. podnikající právnická osoba, obchodní firmu, adresu sídla, popřípadě umístění organizační 

složky na území České republiky, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

2. podnikající fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, a příjmení, popřípadě obchodní firmu, 

bydliště, adresu sídla podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

3. nepodnikající právnická osoba, název, adresu sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, 

  

b) přidělená čísla, 
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c) označení služby, pro kterou budou čísla užívána, včetně všech požadavků spojených 

s poskytováním dané služby, 

  

d) výši poplatků podle § 37, nestanoví-li tento zákon jinak, 

  

e) dobu platnosti oprávnění k využívání čísel. 

  

 (2) Úřad dále může v oprávnění k využívání čísel uložit podmínky týkající se 

  

a) účelného využívání čísel, 

  

b) povinnosti zajistit přístup k operátorským službám a k informačním službám o telefonních 

číslech a o telefonních seznamech účastníků, 

  

c) převodu oprávnění k využívání čísel z podnětu jeho držitele a podmínek pro takový převod, 

nebo 

  

d) povinností vyplývajících z mezinárodních dohod týkajících se využívání čísel. 

 Uvedené podmínky Úřad může stanovit, nestanoví-li je tento zákon, všeobecné 

oprávnění nebo zvláštní právní předpis. 

  

 (3) Držitel oprávnění k využívání čísel je povinen neprodleně Úřadu oznámit změnu 

skutečností, na základě kterých mu bylo toto oprávnění uděleno. 

  

 (4) Doba platnosti oprávnění k využívání čísel podle odstavce 1 písm. e) musí být 

přiměřená dané službě elektronických komunikací a v souladu s číslovacím plánem, 

harmonizačními záměry Evropské unie, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká 

republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních 

smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, a bezpečností státu. 

 

§ 36 

 

Změna, prodloužení, odnětí a pozbytí platnosti oprávnění k využívání čísel 

 

 (1) Úřad rozhodne o změně oprávnění k využívání čísel v odůvodněných případech, 

kterými jsou 

  

a) dodržení závazků vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána 

a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv 

a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, anebo z členství České 

republiky v Evropské unii anebo v mezinárodních organizacích, 

  

b) vyhlášení krizového stavu, 

  

c) změna skutečností, na základě kterých bylo uděleno oprávnění k využívání čísel nebo 

změna výše poplatků podle § 37, 

  

d) odůvodněná žádost držitele oprávnění k využívání čísel. 

 

S výjimkou případu uvedeného v písmenech b) a d) Úřad musí o záměru učinit takové změny 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3XFBV93)



141 

 

informovat dotčené osoby a poskytnout jim lhůtu 1 měsíc k vyjádření. V případech 

uvedených v písmenech a) až c) může Úřad tuto lhůtu zkrátit, nejméně však na 7 dnů. 

Zkrácení lhůty Úřad odůvodní. 

  

 (2) Dojde-li ke změně podle odstavce 1 písm. a) a b), hradí nezbytné náklady vyvolané 

touto změnou držiteli oprávnění prostřednictvím Úřadu stát. Tyto náklady stát neuhradí 

v případě, požaduje-li žadatel oprávnění k využívání čísel i přesto, že byl Úřadem seznámen 

s plánovanou změnou jejich využívání a Úřad tuto skutečnost uvedl v rozhodnutí o oprávnění 

k využívání čísel. 

  

 (3) Na žádost držitele oprávnění k využívání čísel Úřad rozhodne o prodloužení doby 

platnosti tohoto oprávnění. Pokud tomu nebrání skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) 

nebo pokud nejsou dány důvody pro neudělení oprávnění k využívání čísel podle § 30 odst. 8, 

Úřad dobu platnosti prodlouží, nejvýše však o dobu uvedenou v oprávnění. Dobu platnosti lze 

prodloužit opakovaně. Žádost o prodloužení doby platnosti oprávnění k využívání čísel musí 

být Úřadu doručena nejpozději jeden měsíc přede dnem uplynutí jeho platnosti. 

  

 (4) Úřad je oprávněn rozhodnout o odnětí oprávnění k využívání čísel, jestliže 

  

a) držitel oprávnění přestal splňovat některou z podmínek, na jejichž základě mu bylo 

oprávnění uděleno, 

  

b) držitel oprávnění nesplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo rozhodnutím o udělení 

oprávnění, nebo o změně oprávnění, a nápravu nezjednal ani ve lhůtě stanovené Úřadem 

podle § 114, ačkoliv byl na možnost odnětí oprávnění z tohoto důvodu Úřadem písemně 

upozorněn, nebo 

  

c) držitel oprávnění k využívání evropského harmonizovaného čísla nevyužíval toto číslo 

nepřetržitě po dobu 6 měsíců nebo opakovaně přerušil využívání tohoto čísla na souhrnnou 

dobu 12 měsíců v průběhu 2 let anebo jej využíval k jiným účelům, než pro které mu bylo 

přiděleno; lhůta pro posouzení nevyužívání evropského harmonizovaného čísla se počítá 

ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo oprávnění k využívání evropského 

harmonizovaného čísla držiteli oprávnění nebo jeho právnímu předchůdci uděleno poprvé. 

  

 (5) Úřad rozhodne o odnětí oprávnění k využívání čísel, jestliže 

  

a) je to nezbytné k dodržení závazků vyplývajících z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká 

republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních 

smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, nebo z členství České 

republiky v Evropské unii nebo mezinárodních organizacích, anebo vyžadují-li to okolnosti 

po vyhlášení krizového stavu, nebo 

  

b) držitel oprávnění o odnětí požádal. 

  

 (6) Rozhodne-li Úřad o odnětí oprávnění podle odstavce 4 písm. b), může žadatel 

požádat znovu o udělení oprávnění nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí 

o odnětí oprávnění nabylo právní moci. 

  

 (7) Oprávnění k využívání čísel pozbývá platnosti 
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a) uplynutím doby, na kterou bylo oprávnění k využívání čísel uděleno, 

  

b) dnem zániku právnické osoby, která je držitelem oprávnění k využívání čísel, pokud tato 

nemá právního nástupce, 

  

c) dnem úmrtí držitele oprávnění, pokud v jeho podnikání nepokračuje dědic16b) nebo správce 

dědictví16c), nebo 

  

d) dnem, kdy rozhodnutí Úřadu podle odstavců 4 a 5 nabylo právní moci. 

  

 (8) Držitel oprávnění k využívání čísel nebo jeho právní nástupce je povinen zajistit, 

aby bezprostředně po skončení platnosti oprávnění k využívání čísel bylo ukončeno využívání 

čísel na základě tohoto oprávnění. 

 

§ 105 

 

Působnost Ministerstva 

  

 (1) Ministerstvo 

  

a) předkládá vládě návrh státní politiky elektronických komunikací a sleduje její realizaci, 

  

b) předkládá vládě návrhy hlavních zásad státní politiky v elektronických komunikacích, 

  

c) zabezpečuje mezinárodní vztahy v oblasti elektronických komunikací na úrovni vlád, 

vládních i nevládních organizací, s výjimkou vztahů, jejichž zabezpečováním vláda pověří 

Úřad, 

  

d) zabezpečuje ve věcech elektronických komunikací plnění závazků vyplývajících 

z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána a které jsou vyhlášeny ve Sbírce 

zákonů nebo Sbírce mezinárodních smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející 

obdobné sbírce, anebo závazků vyplývajících z členství České republiky v mezinárodních 

organizacích, s výjimkou závazků plněných Úřadem v případech stanovených vládou, 

  

e) vykonává státní statistickou službu,45) 

  

f) spolupracuje s příslušnými ministerstvy členských států v oblasti elektronických 

komunikací, 

  

g) oznamuje Komisi regulační úřady v oblasti elektronických komunikací a poskytuje jí další 

vyžádané informace, 

  

h) v rámci své působnosti zastupuje Českou republiku v orgánech Evropské unie. 

  

 (2) Při výkonu své činnosti Ministerstvo vychází rovněž z příslušných rozhodnutí, 

doporučení, pokynů a stanovisek vydaných orgány Evropské unie a z hlavních zásad státní 

politiky v elektronických komunikacích. Rozhodne-li se Ministerstvo nepostupovat 

podle doporučení Komise, kterým se harmonizuje uplatňování práva Evropské unie 

upravujícího oblast elektronických komunikací, bezodkladně o tom informuje Komisi spolu 

s odůvodněním takového postupu. 
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§ 132 

 

 (1) Ustanovení tohoto zákona se použijí, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je 

Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce 

mezinárodních smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, jinak. 

  

 (2) Při vydávání opatření obecné povahy podle tohoto zákona se ode dne nabytí jeho 

účinnosti postupuje podle ustanovení správního řádu o vydávání opatření obecné povahy. 
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Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích 
 

§ 30b 

 

Seznam výzkumných organizací 

 

 (1) Veřejná výzkumná instituce je oprávněna podat žádost o schválení pro přijímání 

výzkumných pracovníků ze třetích zemí (dále jen „žádost o schválení“) Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy. V žádosti o schválení veřejná výzkumná instituce uvede svůj název, 

identifikační číslo a své sídlo. 

  

 (2) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne o žádosti o schválení 

a zapíše veřejnou výzkumnou instituci do zvláštního seznamu výzkumných organizací 

schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí (dále jen „seznam 

výzkumných organizací“). Rozhodnutí o schválení veřejné výzkumné instituce pro přijímání 

výzkumných pracovníků ze třetích zemí se vydá s platností nejméně na 5 let. 

  

 (3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zamítne žádost o schválení nebo 

rozhodne o odnětí schválení veřejné výzkumné instituce pro přijímání výzkumných 

pracovníků ze třetích zemí, pokud veřejná výzkumná instituce nesplňuje nebo přestane 

splňovat podmínky stanovené v § 30a odst. 1. Je-li žádost o schválení zamítnuta nebo 

schválení veřejné výzkumné instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 

odňato, může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rozhodnutí stanovit podmínku, 

že veřejná výzkumná instituce může novou žádost o schválení podat až po uplynutí doby 

stanovené v rozhodnutí; doba stanovená pro podání nové žádosti však nesmí být delší než 5 

let. 

  

 (4) Do seznamu výzkumných organizací, který vede Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy, se zapisuje 

  

a) název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce, 

  

b) datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla schválena veřejná výzkumná instituce 

pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, 

  

c) údaj o odnětí schválení veřejné výzkumné instituce pro přijímání výzkumných pracovníků 

ze třetích zemí před uplynutím doby jeho platnosti nebo údaj o tom, že novou žádost 

o schválení může veřejná výzkumná instituce podat až po uplynutí doby stanovené 

v rozhodnutí podle odstavce 3 s uvedením této doby. 

  

 (5) Seznam výzkumných organizací je veřejně přístupný, a to i prostřednictvím 

veřejné informační sítě. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje sdělením 

ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv v souladu s předpisem Evropských společenství31) 

seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích 

zemí a bez zbytečného prodlení jeho změny. Na požádání vydá Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy výpis ze seznamu výzkumných organizací. 

  

 (6) Veřejná výzkumná instituce je povinna oznámit změnu údajů zapsaných 

do seznamu výzkumných organizací Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 30 dnů 

ode dne jejich vzniku. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bez zbytečného odkladu 
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provede změnu údajů v seznamu výzkumných organizací. 

  

 (7) Dozví-li se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, že došlo ke vzniku 

skutečnosti, která má nebo může mít vliv na zamítnutí žádosti o schválení, odnětí schválení 

veřejné výzkumné instituce pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí nebo 

na zápis veřejné výzkumné instituce do seznamu výzkumných organizací, informuje o tom 

bezodkladně Ministerstvo vnitra a další orgány státní správy České republiky, týká-li se tato 

skutečnost jejich působnosti. 
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Zákon č. 412/2005 Sb., ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti 
 

§ 23 

 

 (1) Nejde-li o utajovanou informaci vyžadující zvláštní režim nakládání, nevztahuje se 

povinnost stanovená v § 21 odst. 8 na předávání utajované informace 

  

a) do stupně utajení Tajné mezi zpravodajskými službami a obdobnými službami cizí moci, 

uskutečňované v rámci spolupráce podle zvláštního právního předpisu19) v případech, kdy 

postup podle § 21 odst. 8 nelze dodržet, 

  

b) stupně utajení Vyhrazené, stanoví-li tak odpovědná osoba a nepožaduje-li výslovně cizí 

moc nebo původce utajované informace potvrzení jejího převzetí. 

  

 (2) Prováděcí právní předpis stanoví 

 

a) způsob vyznačování náležitostí na utajované informaci podle § 21 odst. 1 až 4 a § 22 

odst. 1, 3, 4 a 7, zejména ve vazbě na stupeň utajení utajované informace a nosič utajované 

informace, 

  

b) druhy administrativních pomůcek uvedených v § 21 odst. 5, a to v podobě knih, sešitů nebo 

listů, jejich náležitosti a organizační a technické požadavky na jejich vedení, a rozsah 

podkladových materiálů stupně utajení Vyhrazené k utajované informaci stupně utajení 

Vyhrazené, 

  

c) náležitosti souhlasu k pořizování opisu, kopie, výpisu a překladu utajované informace (§ 21 

odst. 6), způsob vyznačování náležitostí na nich a způsob pořizování výpisu, 

  

d) podrobnosti k přepravě, přenášení, převzetí a zapůjčování utajované informace podle § 21 

odst. 7 až 9 a k další s tím související manipulaci s ní, včetně organizačního zajištění těchto 

činností, požadavků na přenosné schránky a obaly a vyznačování příslušných náležitostí 

na nich, a to zejména ve vazbě na stupeň utajení utajované informace a nosič utajované 

informace. 

  

 (3) Ustanovení této hlavy se nevztahují na zpracování a přenos utajovaných informací 

v informačních systémech a kryptografických prostředcích. 

  

 (4) Úřad vyhlašuje sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv převodní 

tabulky stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána. 
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Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu 
 

§ 8 

 

Způsob zápočtu příjmů z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti 

 

(1) Za započitatelný příjem za kalendářní měsíc se u osoby, která má nebo měla příjmy 

uvedené v § 7 odst. 1 písm. b), považuje 

  

a) částka odpovídající měsíčnímu průměru těchto příjmů za období uvedené v daňovém 

přiznání za předchozí zdaňovací období zahrnující kalendářní měsíce, v nichž byla alespoň po 

část měsíce vykonávána činnost, z níž měla osoba příjmy uvedené v § 7 odst. 1 písm. c), 

  

b) částka odpovídající jedné dvanáctině příjmů poplatníka daně z příjmů fyzických osob 

stanovené paušální částkou podle zákona o daních z příjmů18), není-li dále stanoveno jinak. 

  

 (2) Za započitatelný příjem osoby uvedené v odstavci 1 se však považuje nejméně 

částka ve výši 50 % měsíční průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí 

kalendářní rok s tím, že tato částka se zaokrouhluje na celé stokoruny dolů a vyhlašuje ji 

Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením 

uveřejněným ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Tato částka se považuje 

za minimální příjem osoby uvedené v odstavci 1 vždy od 1. července roku, v němž došlo 

k vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok,  

do 30. června následujícího kalendářního roku. Částka uvedená ve větě první se nepoužije, 

jde-li o osobu vykonávající výdělečnou činnost, která se považuje podle zákona 

o důchodovém pojištění za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost29), nebo o osobu, jejíž 

činnost se nepovažuje podle zákona o důchodovém pojištění za činnost osoby samostatně 

výdělečně činné proto, že tuto činnost nevykonává soustavně30). 

  

 (3) U osoby samostatně výdělečně činné, která nemá příjem ze samostatné výdělečné 

činnosti, ale nepřerušila výkon této činnosti ani jí tato činnost nebyla pozastavena, 

se za příjem považuje částka uvedená v odstavci 2; to neplatí, jde-li o osobu vykonávající 

činnost, která se považuje podle zákona o důchodovém pojištění za vedlejší samostatnou 

výdělečnou činnost29), nebo o osobu, jejíž činnost se nepovažuje podle zákona o důchodovém 

pojištění za činnost osoby samostatně výdělečně činné proto, že tuto činnost nevykonává 

soustavně30). 

  

(4) U osoby, která má nebo měla příjmy uvedené v § 7 odst. 1 písm. b) a za předchozí 

zdaňovací období nepodala přiznání k dani z příjmů a která není poplatníkem daně z příjmů 

stanovené paušální částkou, se vychází z těchto příjmů za zdaňovací období předcházející 

takovému období. V případě, že tato osoba v předcházejícím zdaňovacím období 

podnikatelskou ani jinou samostatnou výdělečnou činnost ještě nevykonávala, vychází se 

nejméně z poloviny částky uvedené v odstavci 2. U osoby, na kterou se nevztahuje nejnižší 

započitatelný příjem podle odstavce 2, se vychází z poloviny částky uvedené v odstavci 2 až 

do konce kalendářního měsíce, ve kterém podá daňové přiznání, nebo sama určí výši příjmu, 

pokud není povinna podat daňové přiznání. 
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Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
 

§ 146 

 

Uveřejňování 

  

 (1) Je-li podle tohoto zákona stanovena povinnost k uveřejnění oznámení či zrušení 

profilu zadavatele, oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení, 

pravidelného předběžného oznámení, oznámení soutěže o návrh, oznámení o subdodávce, 

oznámení o výsledku zadávacího řízení, souhrnu oznámení o zadání veřejných zakázek 

na základě rámcové smlouvy, oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh či 

jiných údajů (dále jen „vyhlášení“), rozumí se tím uveřejnění 

  

a) ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku 

a uveřejnění oznámení či zrušení profilu zadavatele nebo souhrnu oznámení o zadání 

veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy, 

  

b) ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 a Úředním věstníku Evropské unie (dále jen 

„Úřední věstník“), jde-li o nadlimitní veřejnou zakázku; v případě veřejné zakázky na služby 

podle přílohy č. 2 se v Úředním věstníku uveřejňuje pouze oznámení o výsledku zadávacího 

řízení nebo oznámení týkající se soutěže o návrh. 

 Za uveřejnění vyhlášení se považuje uveřejnění všech údajů z vyhlášení doručeného 

zadavatelem. 

  

 (2) Zadavatel v případech, kdy nebyl povinen uveřejnit oznámení o zahájení 

zadávacího řízení, může uveřejnit dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu. 

  

 (3) Pro uveřejnění vyhlášení použije zadavatel formulář podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie61), a jde-li o oznámení a zrušení profilu zadavatele, oznámení 

o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh, souhrn oznámení o zadání veřejných 

zakázek na základě rámcové smlouvy, formulář stanovený prováděcím právním předpisem. 

Ministerstvo zveřejní formuláře v datovém formátu umožňujícím jejich zaslání datovou 

schránkou a jejich automatizované zpracování na portálu veřejné správy. V případě 

předběžného oznámení a pravidelného předběžného oznámení uvede zadavatel ve vyhlášení 

pouze ty údaje, které jsou mu známy v okamžiku odeslání vyhlášení k uveřejnění. 

  

 (4) Zadavatel musí být schopen prokázat datum odeslání vyhlášení k uveřejnění 

ve Věstníku veřejných zakázek, popřípadě Úředním věstníku. Provozovatel Věstníku 

veřejných zakázek poskytne zadavateli potvrzení o datu uveřejnění vyhlášení ve Věstníku 

veřejných zakázek. Odeslal-li provozovatel Věstníku veřejných zakázek vyhlášení na základě 

žádosti zadavatele k uveřejnění v Úředním věstníku, obsahuje potvrzení rovněž datum 

odeslání vyhlášení Úřadu pro úřední tisky. 

  

 (5) Provozovatele subsystému Věstníku veřejných zakázek, který zajišťuje 

uveřejňování vyhlášení ve Věstníku veřejných zakázek, může stanovit ministerstvo na základě 

pověření. Ministerstvo schvaluje provozní řád provozovatele subsystému Věstníku veřejných 

zakázek podle tohoto odstavce a rovněž ceny hrazené zadavatelem provozovateli 

za uveřejnění vyhlášení. Rozhodnutí o pověření provozovatele subsystému Věstníku 

veřejných zakázek uveřejní ministerstvo ve formě sdělení ve Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv. 
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  (6) Seznam povinně uveřejňovaných údajů ve formulářích sloužících pro uveřejnění 

vyhlášení, způsob uveřejňování vyhlášení týkajících se podlimitních veřejných zakázek, vzor 

formuláře pro oznámení o zrušení zadávacího řízení nebo soutěže o návrh, vzor formuláře 

pro souhrn oznámení o zadání veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy, vzor 

formuláře pro oznámení a zrušení profilu zadavatele, podrobnější podmínky týkající se 

obsahu a způsobu oznámení o profilu zadavatele, druhy formulářů, postup při úpravách údajů 

v uveřejněném vyhlášení, přístup k uveřejněným vyhlášením, způsob doručování vyhlášení 

a postup při nápravě vad vyhlášení a vad plnění provozovatele subsystému Věstníku 

veřejných zakázek podle odstavce 5 stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní 

předpis stanoví také datový formát formulářů umožňující jejich zaslání datovou schránkou 

a jejich automatizované zpracování. 
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Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení 

(koncesní zákon) 
 

§ 3 

 

Obecné výjimky z působnosti zákona 

 

 Tento zákon se nevztahuje na smlouvy uzavírané zadavateli, jestliže 

  

a) jejich předmětem jsou utajované informace6) nebo uveřejnění koncesní dokumentace by 

mohlo ohrozit ochranu utajovaných informací, 

  

b) jde o koncesní smlouvy, které jsou podle zvláštních právních předpisů spojeny se 

zvláštními bezpečnostními opatřeními7), nebo jejichž uzavření souvisí s ochranou základních 

bezpečnostních zájmů státu8), 

  

c) jejich uzavírání se řídí zvláštními procesními pravidly a jsou uzavírány v návaznosti 

na mezinárodní smlouvu, která se vztahuje k pobytu ozbrojených sil jiných států na území 

České republiky nebo k vyslání ozbrojených sil České republiky na území jiných států, kterou 

je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce 

mezinárodních smluv a mezinárodních smluv nebo v předcházející obdobné sbírce, 

  

d) na jejich uzavírání se vztahují pravidla daná zvláštními postupy mezinárodních organizací, 

  

e) jsou uzavírány zadavatelem v návaznosti na mezinárodní smlouvu uzavřenou mezi Českou 

republikou a jiným než členským státem Evropské unie a zahrnují služby nebo stavební práce 

určené pro společnou realizaci nebo využití smluvními stranami; Česká republika uzavření 

takové smlouvy sdělí Komisi Evropských společenství, 

  

f) jejich předmětem jsou služby poskytované Českou národní bankou při výkonu její 

působnosti podle zvláštních právních předpisů9), 

  

g) jejich předmětem je zhotovení veřejných telekomunikačních sítí, 

  

h) jejich předmětem je závazek veřejné služby podle zvláštních předpisů10), nebo 

  

i) jejich předmětem jsou služby ve výzkumu, vývoji a inovacích10a), s výjimkou případů, kdy 

cena za provedení výzkumu, vývoje a inovací je hrazena výlučně zadavatelem a zadavatel je 

jediným uživatelem výsledků výzkumu, vývoje a inovací. 
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 
 

§ 31 

 

 (1) Politika územního rozvoje určuje ve stanoveném období požadavky 

na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních 

souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní 

podmínky pro naplňování těchto úkolů. 

  

 (2) Politika územního rozvoje s ohledem na možnosti území koordinuje tvorbu 

a aktualizaci zásad územního rozvoje, tvorbu koncepcí schvalovaných ministerstvy a jinými 

ústředními správními úřady a záměry na změny v území republikového významu a stanoví 

úkoly zajišťující tuto koordinaci. 

  

 (3) Politiku územního rozvoje pořizuje ministerstvo pro celé území republiky 

a schvaluje ji vláda. Ministerstvo zajistí, aby ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv bylo 

uveřejněno sdělení o schválení politiky územního rozvoje, a celý dokument zveřejní 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

  

 (4) Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního 

rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. 
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Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 
 

§ 6 

 

Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění 

 

 (1) Zaměstnanci jsou účastni pojištění, jestliže 

  

a) vykonávají zaměstnání 

1. na území České republiky; za výkon zaměstnání na území České republiky se považuje 

i přechodný výkon práce mimo území České republiky, je-li místo výkonu práce trvale 

v České republice, nebo 

2. v cizině pro zaměstnavatele se sídlem na území České republiky, pokud místo výkonu 

práce je trvale v cizině a nejsou povinně účastni důchodového pojištění podle předpisů státu, 

ve kterém trvale vykonávají zaměstnání, a mají trvalý pobyt na území České republiky nebo 

jiného členského státu Evropské unie, 

  

b) zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů a 

  

c) sjednaná částka započitatelného příjmu z tohoto zaměstnání za kalendářní měsíc činí aspoň 

částku rozhodnou pro účast na pojištění (dále jen „rozhodný příjem“). 

  

 (2) Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, jestliže jejich zaměstnání nemělo trvat a ani 

netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, splňují podmínku uvedenou v odstavci 1 písm. a), 

sjednaná částka započitatelného příjmu činí aspoň částku rozhodného příjmu, popřípadě jejich 

započitatelný příjem dosáhl aspoň částky rozhodného příjmu, nastoupili opětovně 

do zaměstnání k témuž zaměstnavateli a od skončení 

  

a) předchozího zaměstnání zakládajícího účast na pojištění do opětovného nástupu 

do zaměstnání neuplynula doba aspoň 6 měsíců, nebo 

  

b) předchozího zaměstnání, které nezaložilo účast na pojištění proto, že nemělo trvat a ani 

netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, ale zaměstnanec v něm dosáhl započitatelného příjmu 

aspoň ve výši rozhodného příjmu, do opětovného nástupu do zaměstnání neuplynula doba 

aspoň 6 měsíců; 

 

za téhož zaměstnavatele se přitom považuje též právní nástupce zaměstnavatele. 

  

 (3) Zaměstnanci jsou účastni pojištění též, jestliže jejich zaměstnání nemělo trvat a ani 

netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci 

u téhož zaměstnavatele více těchto zaměstnání a úhrn započitatelných příjmů z těchto 

zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu; zaměstnanci jsou 

účastni pojištění nejvýše po dobu trvání takových zaměstnání v tomto kalendářním měsíci. 

Za téhož zaměstnavatele se přitom považuje též právní nástupce zaměstnavatele. 

  

 (4) Je-li smluvní zaměstnanec, který splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. b) 

a c), povinně účasten důchodového pojištění ve státě, kde má sídlo jeho zaměstnavatel, 

je účasten pojištění podle tohoto zákona po uplynutí doby 270 kalendářních dnů trvání 

zaměstnání na území České republiky s tím, že do tohoto počtu 270 kalendářních dnů se 

započtou všechny kalendářní dny doby výkonu zaměstnání na území České republiky, které 
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spadají do období 2 let přede dnem zahájení výkonu posledního zaměstnání na území České 

republiky. 

  

 (5) Rozhodný příjem činí 2 500 Kč. Částka rozhodného příjmu se zvýší od 1. ledna 

kalendářního roku, pokud jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu 

stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto 

kalendářnímu roku, a přepočítacího koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém 

pojištění pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu bude po zaokrouhlení 

na celou pětisetkorunu směrem dolů vyšší než dosud platná částka rozhodného příjmu; 

rozhodný příjem se stanoví ve výši této desetiny po tomto zaokrouhlení. Výši rozhodného 

příjmu stanoveného podle věty druhé vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce 

zákonů a mezinárodních smluv sdělením. 

  

 (6) Zahraniční zaměstnanec je účasten pojištění, pokud je podle zákona o důchodovém 

pojištění dobrovolně účasten důchodového pojištění jako zaměstnanec zahraničního 

zaměstnavatele73) a na předepsaném tiskopisu se přihlásil k pojištění. 

  

 (7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se nevztahují na zaměstnance činné na základě dohody 

o provedení práce. 

 

§ 22 

 

 (1) V kalendářním roce činí 

  

a) první redukční hranice jednu třicetinu součinu všeobecného vyměřovacího základu 

stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění za kalendářní rok, který o dva roky 

předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví, a přepočítacího 

koeficientu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění pro úpravu tohoto 

všeobecného vyměřovacího základu, 

  

b) druhá redukční hranice 1,5násobek částky první redukční hranice, 

  

c) třetí redukční hranice 3násobek částky první redukční hranice; 

 

částky redukčních hranic se zaokrouhlují na celé koruny směrem nahoru, a to po výpočtu 

všech redukčních hranic podle písmen a) až c). 

  

 (2) Výše dávek, na které vznikl nárok před 1. lednem kalendářního roku a tento nárok 

trvá ještě tohoto dne, se upraví bez žádosti od tohoto dne podle nové výše denního 

vyměřovacího základu stanoveného podle částek redukčních hranic platných od 1. ledna 

tohoto kalendářního roku. 

  

 (3) Výši redukčních hranic platných od 1. ledna kalendářního roku vyhlašuje 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením. 
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Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 

poskytování 

(zákon o zdravotních službách) 
 

§ 119 

 

Společná ustanovení 

  

 (1) Působnost stanovená tímto zákonem krajským úřadům, krajům, obecním úřadům 

nebo obcím s rozšířenou působností je výkonem přenesené působnosti, s výjimkou působnosti 

podle § 44 odst. 5. Ustanovení tohoto zákona se použijí na poskytování zdravotnické 

záchranné služby, na poskytování specifických zdravotních služeb a na poskytování 

zdravotních služeb podle transplantačního zákona, nestanoví-li zákon o zdravotnické 

záchranné službě, zákon o specifických zdravotních službách a transplantační zákon jinak. 

  

 (2) Činnost nezávislých odborníků a členů nezávislých odborných komisí ustavených 

podle tohoto zákona je jiným úkonem v obecném zájmu45), při němž těmto odborníkům náleží 

náhrada platu nebo mzdy. Odborníkům, kteří nejsou v pracovním poměru nebo obdobném 

pracovním vztahu, avšak jsou výdělečně činní, přísluší náhrada ušlého výdělku za dobu, 

po kterou se účastnili na činnosti komise, v jimi prokázané výši, nejvýše však ve výši 

průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlášené a zveřejněné Ministerstvem práce 

a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv pro účely zaměstnanosti46). 

Nezávislým odborníkům, členům komisí i přizvané osobě podle § 95 odst. 2 písm. a) přísluší 

náhrada prokázaných jízdních výdajů. 
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Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 
 

§ 94 

 

 Činnost členů odborných komisí ustavených podle tohoto zákona je jiným úkonem 

v obecném zájmu18), při němž jim náleží náhrada platu nebo mzdy. Členům odborných 

komisí, kteří nejsou v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu, avšak jsou 

výdělečně činní, přísluší náhrada ušlého výdělku za dobu, po kterou se účastnili na činnosti 

komise, v jimi prokázané výši, nejvýše však ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství 

vyhlášené a zveřejněné Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv pro účely zaměstnanosti19). Členům odborných komisí přísluší též 

náhrada prokázaných jízdních výdajů. 
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Zákon č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých 

zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) 
 

§ 3 

 

Vyhlášení volby prezidenta a volební obvod 

 

 (1) Volbu prezidenta vyhlašuje předseda Senátu uveřejněním rozhodnutí o vyhlášení 

volby prezidenta ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv tak, aby se případné druhé kolo 

volby prezidenta konalo nejpozději 30 dnů před uplynutím volebního období úřadujícího 

prezidenta republiky. Za den vyhlášení volby prezidenta se považuje den rozeslání částky 

Sbírky zákonů a mezinárodních smluv, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení volby prezidenta 

vyhlášeno. 

  

 (2) Pro volbu prezidenta tvoří území České republiky jeden volební obvod. 

 

§ 7 

 

Státní volební komise 

 

 (1) Státní volební komise vytvořená podle jiného právního předpisu6) je stálým 

volebním orgánem i pro volbu prezidenta. Adresu sídla Státní volební komise zveřejní 

Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách určených pro volby. 

 

 (2) Státní volební komise 

 

a) koordinuje přípravu, organizaci, průběh a provedení volby prezidenta, 

  

b) dohlíží na zabezpečení úkonů nezbytných pro organizačně technické provádění volby 

prezidenta, 

 

c) losuje čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky, 

  

d) vydává povolení k přítomnosti dalších osob při sčítání hlasů okrskovou volební komisí, 

  

e) vyhlašuje celkový výsledek volby prezidenta sdělením ve Sbírce zákonů a mezinárodních 

smluv, 

  

f) předává celkový výsledek volby prezidenta předsedovi Senátu, a není-li funkce předsedy 

Senátu obsazena, předsedovi Poslanecké sněmovny. 

 

§ 35 

 

Volební kampaň 

 

 (1) Volební kampaní se rozumí jakákoli propagace kandidáta na funkci prezidenta 

republiky a volební agitace v jeho prospěch, zejména veřejné oznámení určené na jeho 

podporu nebo sloužící v jeho prospěch, včetně jakékoli doprovodné akce, za které se poskytne 

nebo obvykle poskytuje úplata, pokud k takové propagaci nebo volební agitaci došlo nejdříve 

v den vyhlášení volby prezidenta ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, anebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA3XFBV93)



157 

 

i před tímto dnem, jestliže taková propagace nebo agitace trvá i ke dni vyhlášení volby 

prezidenta ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv. Za volební kampaň se považuje 

i sdělení v neprospěch jiného kandidáta na funkci prezidenta republiky. 

 

 (2) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech 

zveřejňovány nepravdivé údaje. 

 

 (3) Propagace nebo volební agitace šířené prostřednictvím komunikačních médií musí 

obsahovat informaci o jejich zadavateli a zpracovateli; to platí obdobně i pro sdělení 

v neprospěch kteréhokoli kandidáta na funkci prezidenta republiky. 

  

 (4) Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, 

a to 16 dnů přede dnem volby prezidenta. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě 

rovnosti kandidátů na funkci prezidenta republiky. 

 

 (5) V době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením volby prezidenta mají 

kandidáti na funkci prezidenta republiky, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována, 

vyhrazeno v České televizi 5 hodin a v Českém rozhlase 5 hodin bezplatně poskytnutého 

vysílacího času. V době začínající 4 dny a končící 48 hodin před zahájením hlasování druhého 

kola volby prezidenta mají kandidáti na funkci prezidenta republiky, kteří postoupili 

do druhého kola volby prezidenta, vyhrazenu v České televizi 1 hodinu a v Českém rozhlasu 

1 hodinu bezplatně poskytnutého vysílacího času. Vyhrazený vysílací čas se rozdělí 

kandidátům rovným dílem. Termíny vysílacích časů určí Česká televize a Český rozhlas 

losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají kandidáti. Jestliže kandidátovi po zahájení 

volební kampaně zanikne kandidatura podle § 27, ztrácí nárok na vysílací čas. 

 

 (6) V době počínající třetím dnem přede dnem volby prezidenta a končící ukončením 

hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejněny výsledky předvolebních nebo volebních 

průzkumů. 

 

 (7) V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je 

ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace 

pro kandidáty na funkci prezidenta republiky. 

 

§ 57 

 

Vyhlášení a předání celkového výsledku volby prezidenta 

 

 (1) Státní volební komise vyhlásí celkový výsledek volby prezidenta uveřejněním 

zápisu Státní volební komise o výsledku volby prezidenta sdělením ve Sbírce zákonů 

a mezinárodních smluv. 

 

 (2) Státní volební komise předá celkový výsledek volby prezidenta předsedovi Senátu, 

a není-li funkce předsedy Senátu obsazena, předsedovi Poslanecké sněmovny neprodleně 

po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta. 
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