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III. 

 

N á v r h 

 

ZÁKON 

 

ze dne …………... 2019, 

 

o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních 

úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce právních předpisů územních 

samosprávných celků a některých správních úřadů) 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

SBÍRKA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

A NĚKTERÝCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ  

 

§ 1 

Úvodní ustanovení 

 (1) Zřizuje se Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých 

správních úřadů (dále jen „Sbírka právních předpisů“) jako informační systém veřejné 

správy, který slouží k  

a) vyhlašování obecně závazných vyhlášek a nařízení vydávaných územními 

samosprávnými celky (dále jen „právní předpis územního samosprávného celku“),  

b) vyhlašování právních předpisů vydávaných správními úřady, stanoví-li tak jiný právní 

předpis (dále jen „právní předpis správního úřadu“), 

c) zveřejňování aktů stanovených tímto zákonem, které vznikají při výkonu působnosti 

územních samosprávných celků nebo v souvislosti s tímto výkonem.   

  (2) Správcem Sbírky právních předpisů je Ministerstvo vnitra (dále jen „správce“). 

  (3) Sbírka právních předpisů je veřejně přístupná způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

  

§ 2 

Vyhlášení právního předpisu 

  (1) Vyhlášením právního předpisu ve Sbírce právních předpisů se rozumí 

zveřejnění elektronického obrazu obsahu právního předpisu ve Sbírce právních předpisů. 

Zveřejnění provede správce bez zbytečného odkladu po vložení právního předpisu do 

Sbírky právních předpisů územním samosprávným celkem nebo správním úřadem. 

 (2) Vložení právního předpisu do Sbírky právních předpisů podle odstavce 1 

provede územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal, 

zasláním jeho textu v otevřeném a strojově čitelném formátu a ve formátu znemožňujícím 

editaci a metadat právního předpisu podle odstavce 3 prostřednictvím elektronického 

formuláře do datové schránky zřízené správcem pro tento účel. Správce uveřejní 

elektronický formulář na portálu veřejné správy. 

 (3) Metadaty právního předpisu se rozumí 
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a) identifikace územního samosprávného celku nebo správního úřadu, který právní 

předpis vydal, uvedením jeho názvu a identifikačního čísla osoby, bylo-li mu přiděleno,  

b) druh právního předpisu,   

c) pořadové číslo právního předpisu, 

d) název právního předpisu,  

e) datum vydání právního předpisu, 

f) zákonné zmocnění, na základě kterého byl právní předpis vydán, 

g) oblast úpravy, 

h) účinnost, popřípadě předpokládaná účinnost právního předpisu, 

i) označení právního předpisu, který je rušen nebo měněn, jde-li o změnu či zrušení 

právního předpisu. 

 (4) Zjistí-li územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis 

vydal, rozdíl mezi textem právního předpisu vyhlášeným ve Sbírce právních předpisů a 

textem takového předpisu, který byl schválen příslušným orgánem územního 

samosprávného celku nebo správním úřadem, nebo nesprávnost v metadatech, provede 

jejich opravu; přitom postupuje podle odstavců 2 a 3 obdobně. V případě zjevné 

nesprávnosti může metadata vyhlášených právních předpisů opravit správce. Původní text 

opraveného právního předpisu nebo metadat zůstává ve Sbírce právních předpisů uchován. 

O opravě provedené správcem vyrozumí správce územní samosprávný celek nebo správní 

úřad, který právní předpis vydal. 

(5) Provedení opravy podle odstavce 4 nemá vliv na vyhlášení právního předpisu  

ve Sbírce právních předpisů. 

(6) Za úplnost a správnost obsahu právního předpisu vyhlášeného ve Sbírce 

právních předpisů a jeho metadat odpovídá ten, kdo je správci zaslal podle odstavce 2. 

 

§ 3  

Nabytí platnosti a účinnosti právního předpisu 

(1) Právní předpis územního samosprávného celku a právní předpis správního 

úřadu nabývá platnosti vyhlášením podle § 2. Dnem vyhlášení právního předpisu je den 

zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů. Správce o vyhlášení právního 

předpisu vyrozumí územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis 

vydal. 

(2) Územní samosprávný celek nebo správní úřad, který právní předpis vydal, 

zveřejní na své úřední desce po dobu alespoň 15 dnů oznámení o vyhlášení právního 

předpisu. 

(3) Pokud není stanovena účinnost pozdější, nabývá právní předpis územního 

samosprávného celku a právní předpis správního úřadu účinnosti patnáctým dnem po dni 

vyhlášení. Vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, lze výjimečně stanovit dřívější počátek 

účinnosti, nejdříve však dnem vyhlášení. Dřívější počátek účinnosti musí být v právním 

předpisu uveden.  

 (4) Oznámení o vyhlášení nařízení obce s rozšířenou působností se zveřejní též na 

úředních deskách obecních úřadů ve správním obvodu obce s rozšířenou působností po 

dobu alespoň 15 dnů.  

(5) Pokud právní předpis kraje nabývá účinnosti dříve než patnáctým dnem po dni 

vyhlášení, zveřejní se oznámení o vyhlášení právního předpisu též na úředních deskách 

obecních úřadů obcí, kterých se dotýká, po dobu alespoň 15 dnů. 
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(6) Pokud právní předpis hlavního města Prahy nabývá účinnosti dříve než 

patnáctým dnem po dni vyhlášení, zveřejní se oznámení o vyhlášení právního předpisu též 

na úředních deskách úřadů městských částí, kterých se dotýká, po dobu alespoň 15 dnů.  

(7) Je-li v právním předpisu vyhlašovaném ve Sbírce právních předpisů stanoven 

den nabytí účinnosti, který předchází dni vyhlášení právního předpisu ve Sbírce právních 

předpisů, nabývá právní předpis účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni 

jeho vyhlášení. 

 

§ 4 

Číslování právních předpisů a nahlížení do Sbírky právních předpisů 

 (1) Právní předpisy územního samosprávného celku a právní předpisy správních 

úřadů se označují pořadovými čísly. Číselná řada se uzavírá vždy koncem každého 

kalendářního roku.  

 (2) Územní samosprávný celek umožní v úředních hodinách bezplatně nahlížet do 

Sbírky právních předpisů v elektronické podobě. 

   

§ 5  

Zveřejňování ostatních aktů 

(1) Ve Sbírce právních předpisů se zveřejní 

a) nález Ústavního soudu o návrhu na zrušení právního předpisu nebo jeho jednotlivého 

ustanovení, je-li v rozporu s ústavním pořádkem nebo zákonem,  

b) rozhodnutí Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá rozhodnutí o pozastavení 

účinnosti právního předpisu územního samosprávného celku platnosti, 

c) rozhodnutí Ústavního soudu o odmítnutí nebo zamítnutí návrhu nebo o zastavení řízení 

o návrhu na zrušení právního předpisu územního samosprávného celku, 

d) rozhodnutí Ministerstva vnitra, krajského úřadu nebo věcně příslušného ministerstva  

či jiného ústředního správního úřadu o pozastavení účinnosti právního předpisu 

územního samosprávného celku,  

e) rozhodnutí o podaném rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra o pozastavení 

účinnosti právního předpisu územního samosprávného celku, 

f) rozhodnutí Ministerstva vnitra, krajského úřadu nebo věcně příslušného ministerstva či 

jiného ústředního správního úřadu o zrušení pozastavení účinnosti právního předpisu 

územního samosprávného celku. 

 (2) Ve Sbírce právních předpisů se dále zveřejní 

a) veřejnoprávní smlouva uzavíraná obcemi podle jiného právního předpisu1), podle níž 

budou orgány jedné obce vykonávat přenesenou působnost nebo její část pro orgány 

jiné obce, dále změny této smlouvy, výpověď či jiné právní jednání směřující 

k ukončení platnosti této smlouvy,  

b) pravomocné rozhodnutí příslušného správního orgánu o přezkoumání zákonnosti 

veřejnoprávní smlouvy podle písmene a) a pravomocné rozhodnutí o odvolání proti 

tomuto rozhodnutí, 

c) rozhodnutí krajského úřadu nebo Ministerstva vnitra podle jiného právního předpisu2) 

o tom, že pro obec bude vykonávat přenesenou působnost nebo její část pověřený 

                                                           
1) § 63 a 66a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2012 Sb. 
2) § 65 a 66b zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2012 Sb. 
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obecní úřad nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, včetně rozhodnutí o změně 

takového rozhodnutí, a rozhodnutí o zrušení tohoto rozhodnutí, 

d) počet členů zastupitelstva kraje, který má být zvolen, určený podle jiného právního 

předpisu3), 

e) rozhodnutí o stavu nebezpečí podle jiného právního předpisu4),   

f) území, která jsou smluvně chráněná podle jiného právního předpisu5), 

g) usnesení zastupitelstva kraje o vyhlášení krajského referenda nebo o tom, že krajské 

referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze krajské referendum konat6). 

(3) Zveřejnění podle odstavců 1 a 2 zajistí správce. Orgán, který zveřejňovaný 

dokument vydal, a v případě veřejnoprávní smlouvy podle odstavce 2 písm. a) kterákoli 

její smluvní strana, zašle jeho text v otevřeném a strojově čitelném formátu a ve formátu 

znemožňujícím editaci prostřednictvím elektronického formuláře do datové schránky 

zřízené správcem pro tento účel. Správce uveřejní elektronický formulář na portálu veřejné 

správy. 

(4) Za úplnost a správnost obsahu dokumentů zveřejňovaných podle odstavců 1 a 2 

ve Sbírce právních předpisů odpovídá ten, kdo je správci zaslal podle odstavce 3.  

(5) Zjistí-li ten, kdo dokument zaslal ke zveřejnění podle odstavce 3, rozdíl mezi 

textem dokumentu zveřejněným ve Sbírce právních předpisů a skutečným obsahem 

dokumentu, provede jeho opravu. Přitom postupuje podle odstavce 3 obdobně. Původní 

text dokumentu zůstává ve Sbírce právních předpisů uchován. 

 

§ 6 

Přechodná ustanovení 

(1) Územní samosprávné celky a správní úřady jsou povinny platné a účinné právní 

předpisy, které se vyhlašují podle tohoto zákona, vydané přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona vložit do Sbírky právních předpisů spolu s metadaty podle § 2 odst. 3 

nejpozději do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

(2) Právní předpisy, které nebyly vloženy do Sbírky právních předpisů v souladu 

s odstavcem 1, pozbývají platnosti uplynutím lhůty uvedené v odstavci 1.  

(3) Povinnost vložit právní předpis do Sbírky právních předpisů v otevřeném 

a strojově čitelném formátu se nevztahuje na právní předpisy vydané přede dnem nabytí 

účinností tohoto zákona. 

(4) Dokumenty uvedené v § 5 odst. 2, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto 

zákona platné, se zveřejní ve Sbírce právních předpisů do 2 let ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona. Ustanovení § 5 odst. 3 až 5 se použije obdobně. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3) § 31 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
4) § 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
5) § 39 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
6) § 13 odst. 2 a § 14 zákona č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů.  
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ČÁST DRUHÁ 

 

Změna zákona o ochraně přírody a krajiny 

 

§ 7 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona 

č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod 

č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., 

zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona 

č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., zákona č. 218/2004 Sb., 

zákona č. 387/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 

č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., 

zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 

č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 381/2009 Sb., 

zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 175/2014 Sb., zákona 

č. 250/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., 

zákona č. 123/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 77a odst. 4 písm. f) se slova „Věstníku právních předpisů kraje“ nahrazují slovy 

„Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních 

úřadů54)“. 

Poznámka pod čarou č. 54) zní: 

„54) Zákon č. …/2019 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 

a některých správních úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce právních 

předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů).“. 

2. V § 78 odstavec 7 zní:  

„(7) Návrh nařízení Agentura projednává s obcemi, jejichž územních obvodů se 

týká. Způsob vyhlášení nařízení Agentury a podmínky nabytí jeho platnosti a účinnosti 

stanoví zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých 

správních úřadů54). Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení Agentury vykonává 

Ministerstvo životního prostředí. Odporuje-li nařízení Agentury zákonu nebo jinému 

právnímu předpisu, vyzve Ministerstvo životního prostředí Agenturu ke zjednání 

nápravy.“. 

3. V § 79 se odstavec 6 zrušuje. 

 

ČÁST TŘETÍ 

 

Změna zákona o dani z nemovitých věcí 

 

§ 8 

 V zákoně č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona 

č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., 

zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona 

č. 576/2002 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., 

zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., 112/2006 Sb., 

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona 
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č. 1/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., 

zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 212/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 

č. 457/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření 

Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 23/2015 Sb., zákona č. 84/2015 Sb. a zákona 

č. 225/2017 Sb., § 16a zní:  

 

„§ 16a 

Obecně závazná vyhláška musí nabýt platnosti nejpozději do 1. října předchozího 

zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období; 

má-li vyhláška zpětnou účinnost, je neplatná.“. 

 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

Změna zákona o oceňování majetku 

 

§ 9 

 V § 10 odst. 5 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých 

zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákona 

č. 340/2013 Sb. a zákona č. 344/2013 Sb., se věta druhá zrušuje. 

 

 

ČÁST PÁTÁ 

 

Změna zákona o svobodném přístupu k informacím 

 

§ 10 

V § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona 

č. 222/2015 Sb., odstavec 2 zní:  

„(2) Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit 

seznamy hlavních dokumentů, zejména koncepční, strategické a programové povahy, které 

mohou být poskytnuty podle tohoto zákona včetně případných návrhů licenčních smluv 

podle § 14a, a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo 

kopii.“. 

 

 

ČÁST ŠESTÁ 

 

Změna zákona veterinárního zákona 

 

§ 11 

 V § 76 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících 

zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., 

zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona 

č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., 
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zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona 

č. 302/2017 Sb., odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 68, zní: 

„(3) Právní předpis Státní veterinární správy o mimořádných veterinárních 

opatřeních se označuje názvem nařízení Státní veterinární správy. Způsob vyhlášení 

nařízení Státní veterinární správy a podmínky nabytí jeho platnosti a účinnosti stanoví 

zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních 

úřadů68). Nařízení Státní veterinární správy  

a) týká-li se územního obvodu kraje nebo jeho části, přesahující územní obvod obce, se 

současně vyvěsí se na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž 

území se týká, na dobu nejméně 15 dnů. Nařízení Státní veterinární správy musí být 

každému přístupné u krajské veterinární správy, krajského úřadu a všech obecních 

úřadů, jejichž území se týká. To platí přiměřeně také pro ukončení nařízených 

mimořádných veterinárních opatření podle § 17 odst. 1, popřípadě pro změnu nebo 

ukončení některých z nich ještě před jejich ukončením podle § 17 odst. 1, 

b) má-li celostátní povahu nebo se týká územních obvodů více krajů, se současně vyvěsí 

se na úředních deskách ministerstva a krajských úřadů, jejichž území se týká, na dobu 

nejméně 15 dnů a zveřejňuje se neprodleně na internetových stránkách Státní 

veterinární správy. Pokud jsou nařízením Státní veterinární správy ukládány povinnosti 

i jiným subjektům, než jsou chovatelé hospodářských zvířat, zveřejňuje se nařízení 

Státní veterinární správy také v celostátním rozhlasovém nebo televizním vysílání. To 

platí přiměřeně také pro ukončení nařízených mimořádných veterinárních opatření 

podle § 17 odst. 1, popřípadě pro změnu nebo ukončení některých z nich ještě před 

jejich ukončením podle § 17 odst. 1. Provozovatel rozhlasového nebo televizního 

vysílání je povinen umožnit bezplatně zástupci Státní veterinární správy zveřejnění 

těchto opatření, jejich změny nebo ukončení ihned, jakmile byl o to požádán. 

_______________ 
68) Zákon č. …/2019 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 

a některých správních úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce právních 

předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů).“. 

 

 

ČÁST SEDMÁ 

 

Změna obecního zřízení 

 

§ 12 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., 

zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 313/2002 Sb., zákona 

č. 311/2002 Sb., zákona č. 59/2003 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., 

zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona 

č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., 

zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona 

č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., 

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona 

č. 347/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., 

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 72/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona 

č. 239/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., 

zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona 

č. 183/2017 Sb., zákona č. 257/2017 Sb. a zákona č. 175/2018 Sb., se mění takto: 
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1. § 12 včetně poznámky pod čarou č. 57 zní: 

„§ 12 

Způsob vyhlášení obecně závazných vyhlášek a nařízení obce (dále jen „právní 

předpis obce“) a podmínky nabytí platnosti a účinnosti právních předpisů obce stanoví 

zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých 

správních úřadů57). 

_______________ 
57) Zákon č. …/2019 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 

a některých správních úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce 

právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů).“. 

2. V § 66b odst. 2 se slova „Věstníku právních předpisů kraje“ nahrazují slovy „Sbírce 

právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů“. 

3. V § 66b odst. 4 se slova „uveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje“ nahrazují slovy 

„zveřejní ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých 

správních úřadů“. 

4. V § 66c odst. 2 se slova „Věstníku právních předpisů kraje“ nahrazují slovy „Sbírce 

právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů“. 

5. V § 128 odstavec 1 zní: 

„(1) Obec vyvěsí neprodleně na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 

15 dnů rozhodnutí Ústavního soudu o odmítnutí nebo zamítnutí návrhu nebo 

o zastavení řízení o návrhu na zrušení právního předpisu obce.“. 

6. V § 128 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Krajský úřad zašle neprodleně rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení 

obce, rozhodnutí o zrušení pozastavení účinnosti nařízení obce, nález Ústavního 

soudu, kterým se zrušuje nařízení obce nebo jeho jednotlivá ustanovení, rozhodnutí 

Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá rozhodnutí o pozastavení účinnosti 

nařízení obce platnosti, a rozhodnutí Ústavního soudu o odmítnutí nebo zamítnutí 

návrhu nebo o zastavení řízení o návrhu na zrušení právního předpisu obce, 

Ministerstvu vnitra.“. 

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8. 

7. V § 128 odst. 6 se za slova „magistrátu v“ vkládají slova „§ 127 a“. 

 

 

ČÁST OSMÁ 

 

Změna krajského zřízení 

 

§ 13 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., 

zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 231/2002 Sb., nálezu Ústavního 

soudu, vyhlášeného pod č. 404/2002 Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 216/2004 Sb., 
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zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona 

č. 626/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., 

zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona 

č. 477/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 118/2010 Sb., 

zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona 

č. 364/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., 

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona 

č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. 

a zákona č. 257/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. § 8 včetně poznámky pod čarou č. 37 zní: 

„§ 8 

(1) Obecně závazné vyhlášky kraje musí být v souladu se zákony a nařízení kraje 

musí být v souladu se zákony a právními předpisy vydanými vládou a ústředními 

správními úřady. 

(2) Způsob vyhlášení obecně závazných vyhlášek a nařízení kraje (dále jen „právní 

předpis kraje“) a podmínky nabytí platnosti a účinnosti právních předpisů kraje stanoví 

zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých 

správních úřadů37). 

_______________ 
37) Zákon č. …/2019 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 

a některých správních úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce 

právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů).“. 

2. V § 18 odst. 1 větě první se slova „desce,2)“ nahrazují slovy „desce2) krajského úřadu 

(dále jen „úřední deska“),“.   

3. V § 29 odst. 2 větě druhé se slovo „ministerstvem“ nahrazuje slovy „Ministerstvem 

vnitra (dále jen „ministerstvo“)“.  

4. V § 31 odst. 3 se slovo „Věstníku“ nahrazuje slovy „Sbírce právních předpisů územních 

samosprávných celků a některých správních úřadů“. 

5. V § 85 odstavec 1 zní: 

„(1) Kraj vyvěsí neprodleně na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů rozhodnutí 

soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu kraje 

v samostatné působnosti.“. 

6. V § 85 se odstavec 2 zrušuje.  

    Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4. 

7. V § 85 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 

„(3) Věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad zašle neprodleně 

rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení kraje, rozhodnutí o zrušení pozastavení 

účinnosti nařízení kraje, nález Ústavního soudu, kterým se zrušuje nařízení kraje nebo 

jeho jednotlivá ustanovení, rozhodnutí Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá 

rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení kraje platnosti, a rozhodnutí Ústavního 

soudu o odmítnutí nebo zamítnutí návrhu nebo o zastavení řízení o návrhu na zrušení 

nařízení kraje, ministerstvu.“. 
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Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

 

 

ČÁST DEVÁTÁ 

 

Změna zákona o hlavním městě Praze 

 

§ 14 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., 

zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona 

č. 311/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 22/2004 Sb., 

zákona č. 216/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 387/2004 Sb., zákona 

č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., 

zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona 

č. 261/2007 Sb., zákona č. 66/2008 Sb., zákona č. 169/2008 Sb., zákona č. 298/2008 Sb., 

zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona 

č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., 

zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 246/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona 

č. 457/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., 

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona 

č. 298/2015 Sb., zákona č. 106/2016 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 

zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 257/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. § 45 včetně poznámky pod čarou č. 40 zní: 

„§ 45 

Způsob vyhlášení obecně závazných vyhlášek a nařízení hlavního města Prahy 

(dále jen „právní předpis“) a podmínky nabytí platnosti a účinnosti právních předpisů 

stanoví zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých 

správních úřadů40). 

_______________ 
40) Zákon č. …/2019 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 

a některých správních úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce 

právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů).“. 

2. V § 110 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Postup Magistrátu podle odstavců 1 až 4 je výkonem přenesené působnosti.“. 

3. Na konci § 111 se doplňuje věta: „Postup Magistrátu je výkonem přenesené 

působnosti.“ 

4. V § 112 odstavec 1 zní: 

„(1) Hlavní město Praha vyvěsí neprodleně na úřední desce Magistrátu po dobu 

nejméně 15 dnů rozhodnutí soudu, kterým se zrušuje usnesení, rozhodnutí nebo jiné 

opatření orgánu hlavního města Prahy v samostatné působnosti.“. 

5. V § 112 se odstavec 2 zrušuje.  

Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6. 
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6. V § 112 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Věcně příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad zašle neprodleně 

rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení hlavního města Prahy, rozhodnutí o zrušení 

pozastavení účinnosti nařízení hlavního města Prahy, nález Ústavního soudu, kterým se 

zrušuje nařízení hlavního města Prahy nebo jeho jednotlivá ustanovení, rozhodnutí 

Ústavního soudu, na jehož základě pozbývá rozhodnutí o pozastavení účinnosti nařízení 

hlavního města Prahy platnosti, a rozhodnutí Ústavního soudu o odmítnutí nebo 

zamítnutí návrhu nebo o zastavení řízení o návrhu na zrušení nařízení hlavního města 

Prahy, ministerstvu.“. 

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7. 

 

 

ČÁST DESÁTÁ 

 

Změna zákona o ochraně veřejného zdraví  

a o změně některých souvisejících zákonů 

 

§ 15 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona 

č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., 

zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona 

č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., 

zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona 

č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., 

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona 

č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 

zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona 

č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., 

zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona 

č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., 

zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona 

č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., 

zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 

č. 193/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 85 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 92 zní: 

„(3) Právní předpisy podle odstavce 1 se označují názvem nařízení krajské 

hygienické stanice. Způsob vyhlášení nařízení krajské hygienické stanice a podmínky 

nabytí jeho platnosti a účinnosti stanoví zákon o Sbírce právních předpisů územních 

samosprávných celků a některých správních úřadů92). Nařízení krajské hygienické 

stanice jsou povinny vyvěsit na své úřední desce obce určené v nařízení. 

_______________ 
92) Zákon č. …/2019 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 

a některých správních úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce 

právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů).“. 

2. V § 85 se odstavec 4 zrušuje. 
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ČÁST JEDENÁCTÁ 

 

Změna krizového zákona  

 

§ 16 

V § 3 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 

(krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 430/2010 Sb., se věta první 

nahrazuje větou „Rozhodnutí o stavu nebezpečí se vyhlašuje ve Sbírce právních předpisů 

územních samosprávných celků a některých správních úřadů5).“ 

Poznámka pod čarou č. 5 zní: 

„5) Zákon č. …/2019 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 

a některých správních úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce právních 

předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů).“. 

 

 

ČÁST DVANÁCTÁ 

 

Změna zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů 

 

§ 17 

Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění 

zákona č. 142/2012 Sb. a zákona č. 58/2014 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 13 odst. 2 větě první se slova „uveřejní ve Věstníku právních předpisů kraje“ 

nahrazují slovy „zveřejní ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 

a některých správních úřadů21)“. 

Poznámka pod čarou č. 21 zní:  

„21) Zákon č. …/2019 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků 

a některých správních úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce právních 

předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů).“. 

2. V § 14 větě třetí se slovo „uveřejnění“ nahrazuje slovem „zveřejnění“ a slova „Věstníku 

právních předpisů kraje“ se nahrazují slovy „Sbírce právních předpisů územních 

samosprávných celků a některých správních úřadů“. 

 

 

ČÁST TŘINÁCTÁ 

 

Změna zákona o hazardních hrách 

 

§ 18 

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. 

a zákona č. 251/2017 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 12 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1. 
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2. V § 16 odst. 1 větě druhé se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo financí 

(dále jen „ministerstvo“)“. 

 

 

ČÁST ČTRNÁCTÁ 

 

ÚČINNOST 

 

§ 19 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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