Ročník 2009

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 109

Rozeslána dne 9. října 2009

Cena Kč 56,–

O B S A H:
345. Zák o n , kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé
vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
346. Zák o n , kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním
obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými
druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí
České republiky, ve znění pozdějších předpisů
347. Zák o n , kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000
Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech
převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
348. Zák o n , kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
349. Zák o n , kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 161/1999
Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
350. Zák o n , kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
351. Zák o n , kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve
znění pozdějších předpisů
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345
ZÁKON
ze dne 9. září 2009,
kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám
a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. II
Přechodná ustanovení

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o vlastnictví bytů
Čl. I
Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé
spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické
vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují
některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona
č. 451/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/
/2003 Sb., zákona č. 171/2005 Sb., zákona č. 179/2005
Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se
mění takto:
V § 23 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Je-li družstvo povinno uzavřít smlouvu o převodu bytu nebo nebytového prostoru podle odstavce 2
a 3, je povinno podat návrh na vklad prohlášení do
katastru nemovitostí nejpozději do deseti měsíců ode
dne, kdy první z členů družstva, kteří mají nárok na
převod bytu nebo nebytového prostoru nacházejícího
se v této budově, splnil veškeré podmínky pro převod
vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru podle tohoto zákona.
(5) Jestliže družstvo nesplní svoji povinnost podle
odstavce 2 a 3 ani do deseti měsíců ode dne, kdy jej
jeho člen, který má nárok na převod bytu nebo nebytového prostoru a který splnil všechny své závazky
vůči družstvu včetně uhrazení částek podle § 24 odst. 5
a 7, písemně vyzval k uzavření smlouvy o převodu
vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru, je povinno
tomuto členovi zaplatit pokutu ve výši 100 Kč za každý
započatý den prodlení, ledaže k uzavření této smlouvy
nedošlo z důvodů na straně tohoto člena družstva.“.

1. Nebyla-li uzavřena smlouva podle § 23 odst. 2
zákona č. 72/1994 Sb., do 1. července 2010, lze právo na
uzavření smlouvy podle § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 72/
/1994 Sb., uplatnit do 31. prosince 2020. Oprávněným
z výzvy je i právní nástupce fyzické osoby uvedené
v § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb., pokud splňuje
podmínky zákona na uzavření smlouvy o převodu jednotky.
2. Jestliže v budově ve vlastnictví družstva nedošlo k vydání prohlášení vlastníka budovy přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, ačkoliv nejméně jeden
člen družstva, který má nárok na převod bytu nebo
nebytového prostoru podle § 23 odst. 2 a 3 zákona
č. 72/1994 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nacházejícího se v této budově do
svého vlastnictví, splnil veškeré podmínky pro převod
vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, běží lhůta podle § 23
odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
3. Jestliže je družstvo v prodlení ve smyslu § 23
odst. 5 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona a člen družstva
písemně vyzval k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, je družstvo povinno tomuto
členovi platit pokutu ode dne, který následuje po deseti
měsících ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Společenství vlastníků jednotek jsou povinna
uvést své stanovy do souladu s tímto zákonem do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Ustanovení stanov, která jsou v rozporu s ustanoveními
tohoto zákona, pozbývají platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
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ČÁST DRUHÁ
Změna stavebního zákona
Čl. III
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/
/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009
Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se
mění takto:
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„(6) Stavebník podzemních staveb podléhajících
tomuto zákonu není povinen prokazovat vlastnické
nebo jiné právo k pozemku či stavbě na něm, jde-li
o stavby, které funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí
se stavbami na pozemku ani s provozem na něm a které
ani jinak nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu,
pro který je určen.“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST

1. V § 110 odst. 2 se na konci textu písmene a)
doplňují slova „ ; je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek, připojí také smlouvu o výstavbě nebo
rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu“.

Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

2. V § 110 se doplňuje odstavec 6, který zní:
Vlček v. r.
Klaus v. r.

Fischer v. r.
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346
ZÁKON
ze dne 9. září 2009,
kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů
(zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu
životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
Čl. I
Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním
obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto
druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005
Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 2 se slova „č. 1808/
/2001“ nahrazují slovy „č. 865/2006“.
2. V § 1 odst. 2 písm. b) se za slovo „v příloze“
vkládají slova „č. 1“.
3. V § 2 písm. c) se za slovo „vyhynutím“ vkládají
slova „nebo vyhubením (dále jen „druh ohrožený vyhynutím“)“.
4. V § 2 písm. f) se slova „a přidělení celně schváleného určení jiného než režim tranzitu“ nahrazují
slovy „a to od okamžiku vstupu na území Evropského
společenství, vyjma režimu tranzitu“.
5. V § 2 písm. g) se slova „a přidělení celně schváleného určení jiného než režim tranzitu.“ nahrazují
slovy „ , vyjma režimu tranzitu,“.
6. V § 2 se doplňují písmena h) a i), která znějí:
„h) jiným jedincem jedinec zvláště chráněného druhu
živočicha nebo rostliny4), který není exemplářem
a který je vymezen prováděcím právním předpisem podle § 1 odst. 2 písm. c),
i) vývozem z České republiky vývoz exempláře, jiného jedince, regulované kožešiny nebo výrobku
z tuleňů z Evropského společenství, vyjma režimu

tranzitu, a přeprava exempláře, jiného jedince, regulované kožešiny nebo výrobku z tuleňů z České
republiky do jiného členského státu Evropských
společenství.“.
7. Nadpis hlavy druhé zní: „OBECNÉ PODMÍNKY A NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTÍ PRO DOVOZ, VÝVOZ, ZPĚTNÝ VÝVOZ, PŘEMISŤOVÁNÍ EXEMPLÁŘŮ A DALŠÍ NAKLÁDÁNÍ
S NIMI“.
8. § 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9,
9a, 10, 11 a 11a zní:
„Obecné podmínky
§3
(1) Postup při dovozu, vývozu, zpětném vývozu
a dalších způsobech regulace nakládání s exempláři
upravují přímo použitelné předpisy Evropských společenství v oblasti obchodování s ohroženými druhy
(dále jen „nařízení v oblasti obchodování s ohroženými
druhy“)9).
(2) Žádost o povolení nebo potvrzení pro účely
dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře
v souladu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) anebo potvrzení potřebné k přemístění
živého exempláře živočišného druhu přímo ohroženého vyhynutím, s výjimkou rostlinolékařských osvědčení podle § 17 odst. 1, předkládá právnická osoba
nebo fyzická osoba, která hodlá dovézt, vyvézt, zpětně
vyvézt nebo přemístit exemplář (dále jen „žadatel“),
Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“) na formuláři stanoveném nařízeními v oblasti
obchodování s ohroženými druhy9). Je-li předmětem
žádosti živý exemplář řádu primáti (Primates spp.), žadatel je povinen doložit, že splnil podmínky pro obchod s primáty stanovené jinými právními předpisy9a).
(3) Žádost o výjimku ze zákazu obchodních činností týkajících se exemplářů podle nařízení v oblasti
obchodování s ohroženými druhy10) se podává u pří-
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slušného krajského úřadu na formuláři stanoveném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
s výjimkou potvrzení o putovní výstavě a potvrzení
o souboru vzorků11), která jsou současně výjimkou
ze zákazu obchodních činností pro výhradní účely veřejného vystavování exemplářů. Je-li předmětem žádosti živý exemplář řádu primáti (Primates spp.), žadatel je povinen doložit, že splnil podmínky pro obchod
s primáty stanovené jinými právními předpisy9a).
(4) Žadatel vyplní žádost podle odstavce 2 nebo 3
a doloží příslušné údaje požadované nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9).
(5) Žádost o vydání potvrzení o putovní výstavě,
potvrzení o souboru vzorků nebo o vydání potvrzení
o osobním vlastnictví, popřípadě o vydání dalších povolení nebo potvrzení podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) se podává u příslušného
správního úřadu na formuláři stanoveném nařízeními
v oblasti obchodování s ohroženými druhy9).
(6) Další náležitostí žádostí podle odstavců 2, 3
nebo 5 je doklad o zaplacení správního poplatku, je-li
takový poplatek stanoven jiným právním předpisem11a).
(7) K žádostem podle odstavce 2 nebo 5 žadatel
přiloží vyplněnou evidenční kartu. Formulář evidenčních karet stanoví ministerstvo prováděcím právním
předpisem.
(8) Ministerstvo vede evidenci žadatelů podle odstavců 2 a 5 a krajské úřady vedou evidenci žadatelů
podle odstavce 3.
(9) Způsob vyplňování žádosti, způsob vedení
a obsah evidence žadatelů, předkládání žádostí a nakládání s doklady podle odstavců 1 až 8 stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
9

) Nařízení Rady (ES) č. 338/97.
Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006
o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

9a

) Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve
znění pozdějších předpisů, § 46 vyhlášky č. 382/2003 Sb.,
o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty
a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.

10

) Čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

11

) Kapitola VII a VIIIa nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

11a

) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů.“.

9. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámky pod čarou č. 11b zní:
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„§ 3a
(1) Dovoz, vývoz, zpětný vývoz a tranzit exemplářů lze uskutečnit jen přes určené celní úřady11b).
(2) Ministerstvo může v rozhodnutí o povolení
dovozu stanovit, že dovozce, který dováží živý exemplář živočišného druhu, je povinen nejméně 24 hodin
předem oznámit České inspekci životního prostředí
(dále jen „inspekce“) čas dovozu a celní úřad určený
k propuštění zásilky do příslušného celního režimu
nebo přidělení příslušného celně schváleného určení.
(3) Pokud dovozce nedoprovází dovážený exemplář, přechází povinnost podle odstavce 2 na dopravce
exemplářů nebo jinou doprovázející osobu a dovozce je
povinen tyto osoby informovat o souvisejících povinnostech.
11b

) Čl. 12 nařízení Rady (ES) č. 338/97.“.

10. V § 8 odst. 2 písmeno g) včetně poznámky
pod čarou č. 17 zní:
„g) pro vývoz exempláře narozeného a odchovaného
v zajetí nebo uměle vypěstovaného17) stručný popis chovu nebo kultury, z něhož bude zřejmý původ jedinců zakládajících chov nebo kulturu a filiální generace dosažená v lidské péči.
17

) Kapitola XIII nařízení Komise (ES) č. 865/2006.“.

11. V § 11 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) pro vývoz exempláře narozeného a odchovaného
v zajetí nebo uměle vypěstovaného17) stručný popis chovu nebo kultury, z něhož bude zřejmý původ jedinců zakládajících chov nebo kulturu a filiální generace dosažená v lidské péči.“.
12. V § 14 odst. 2 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
13. Za § 15 se vkládají nové § 15a až 15c, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 20a až 20d
znějí:
„§ 15a
Výjimka ze zákazu obchodních činností
(1) Žadatelem o výjimku ze zákazu obchodních
činností20b) může být pouze vlastník exempláře, nebo
právnická nebo fyzická osoba, která má v držení exemplář na základě dlouhodobé výpůjčky z ciziny po dobu
delší než 90 dnů, nebo osoba, která exemplář oprávněně
drží v případě, že exemplář nemá vlastníka nebo vlastník není znám (dále jen „dlouhodobý držitel“). Žadatel
předloží žádost o výjimku ze zákazu obchodních činností příslušnému krajskému úřadu podle § 3 odst. 3
a 4.
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(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží
a) doklady o původu exempláře požadované nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9)
a tímto zákonem,
b) pro povinně registrovaný exemplář doklad o registraci (§ 23), není-li současně žádáno o první zaregistrování exempláře,
c) pro exemplář, který je jedincem zvláště chráněného druhu nebo ptákem druhu, který volně žije
na evropském území členských států Evropských
společenství, doklad o povolení držení, chovu v zajetí či pěstování takového exempláře podle jiného
právního předpisu20a).
(3) Potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností20b) a potvrzení o povolení k přemístění20c) může krajský úřad vydat po projednání s ministerstvem pro týž živý exemplář na jednom formuláři.
(4) Způsob vyplnění formuláře žádosti o potvrzení
o výjimce ze zákazu obchodních činností stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
§ 15b
Potvrzení o putovní výstavě
a potvrzení o souboru vzorků
(1) Žádost o potvrzení o putovní výstavě nebo
potvrzení o souboru vzorků11) předkládá žadatel ministerstvu podle § 3 odst. 5 a 7. K žádosti přiloží žadatel odpovídající údaje a doklady podle § 4 odst. 2, § 6
odst. 2, § 8 odst. 2 písm. a) až d), f) a g) a § 11 odst. 2
a přiměřeně podle § 15a odst. 2.
(2) Žadatel o potvrzení o putovní výstavě nebo
potvrzení o souboru vzorků, která mají být současně
výjimkou ze zákazu obchodních činností pro výhradní
účely veřejného vystavování, předloží ministerstvu
dříve vydané potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, bylo-li uděleno a je-li v platnosti; v případě vydání potvrzení o putovní výstavě nebo potvrzení o souboru vzorků toto dřívější potvrzení ztrácí
platnost a žadatel je povinen odevzdat jej ministerstvu,
nestanoví-li nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy11) jiný postup.
(3) Ministerstvo vydá potvrzení o putovní výstavě
nebo potvrzení o souboru vzorků pouze v případě, že
žadatel splnil podmínky požadované nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9).
(4) Ministerstvo vede evidenci exemplářů, na které bylo vydáno potvrzení o putovní výstavě11), s uvedením jejich držitelů.
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§ 15c
Další druhy potvrzení
(1) Při vydávání potvrzení o osobním vlastnictví
exempláře20d) nebo dalších potvrzení upravovaných
nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými
druhy9) se postupuje podle těchto nařízení a přiměřeně
podle § 4, 6, 8, 11 a 14.
(2) Ministerstvo vede evidenci exemplářů, na které
bylo vydáno potvrzení o osobním vlastnictví20d), s uvedením jejich držitelů.
(3) Způsob vyplnění formulářů žádostí o potvrzení o osobním vlastnictví exempláře, o potvrzení
o souboru vzorků, o potvrzení o putovní výstavě, o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu a zpětného vývozu anebo o potvrzení potřebného k přemístění živého exempláře živočišného druhu přímo ohroženého vyhynutím stanoví ministerstvo prováděcím
právním předpisem.
20a

) § 56 a 5b zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 16/1991 Sb. a zákona č. 218/2004
Sb.

20b

) Čl. 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

20c

) Čl. 9 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

20d

) Kapitola VIII nařízení Komise (ES) č. 865/2006.“.

14. Za § 16 se vkládají nové § 16a a 16b, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 22a až 22d
znějí:
„§ 16a
Registrace k zjednodušeným postupům
při obchodu s biologickými vzorky
(1) Ministerstvo vede registr osob, které mohou
využívat zjednodušené postupy podle nařízení v oblasti
obchodování s ohroženými druhy22a), a registr druhů,
s jejichž vzorky lze takto obchodovat. Tento registr
ministerstvo každých 5 let přezkoumává a aktualizuje.
(2) Žádost o registraci ke zjednodušeným postupům při obchodu s biologickými vzorky podle nařízení
v oblasti obchodování s ohroženými druhy22a) se zasílá
ministerstvu. Žadatel vyplní žádost o povolení nebo
potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného
vývozu exempláře a evidenční kartu a k žádosti dále
přiloží
a) seznam druhů exemplářů biologických vzorků,
které jsou předmětem žádosti,
b) písemné zdůvodnění, že předpokládaný obchod
s biologickými vzorky nebude mít žádný nebo
pouze nepatrný dopad na zachování dotčených
druhů,
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c) odhad předpokládané potřeby částečně vyplněných povolení a potvrzení.
§ 16b
Licence pro zpracovatele a balírny kaviáru
(1) Licenci ke zpracování, balení nebo přebalování
kaviáru jeseterovitých ryb (Acipenseriformes spp.) (dále
jen „kaviár“) v České republice může v souladu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy22b)
udělit fyzické nebo právnické osobě na základě její žádosti ministerstvo. Licence se uděluje na dobu neurčitou. Licence nenahrazuje povolení, schválení22c), souhlasy nebo vyjádření potřebné ke zpracování, balení
nebo přebalování kaviáru podle jiných právních předpisů.
(2) Ministerstvo schválí na základě žádosti způsob
značení nádob s kaviárem pro použití balírnou kaviáru,
pokud je značení v souladu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy22d), a přidělí evidenční
kód zpracovatele nebo balírny kaviáru.
(3) Ministerstvo může rozhodnout o odnětí licence udělené podle odstavce 1, pokud zpracovatel
nebo balírna kaviáru porušují povinnosti stanovené nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9).
Novou licenci lze udělit až po 2 letech od právní moci
rozhodnutí o odnětí licence. Licence nepřechází na
právní nástupce zpracovatele nebo balírny kaviáru. Ministerstvo vede přehled zpracovatelů a balíren kaviáru,
kterým byla licence udělena.
(4) Zpracovatel nebo balírna kaviáru jsou povinni
bezodkladně hlásit ministerstvu změny rozhodné pro
používání licence.
(5) Žádost o licenci pro zpracovatele a balírny kaviáru a o schválení způsobu značení nádob s kaviárem
se podává ministerstvu. Žádost o licenci kromě náležitostí podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými
druhy9) obsahuje
a) informaci o předpokládaném způsobu získávání,
zpracovávání a uchovávání kaviáru,
b) zdůvodnění žádosti podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
c) podrobný popis způsobů balení kaviáru používaných balírnou kaviárů, popis a vzorky používaných nebo navrhovaných jednorázových štítků
na prvotní nádoby s kaviárem,
d) písemný souhlas žadatele, že ministerstvo poskytne informaci o licencované balírně kaviáru
Evropské komisi a Sekretariátu Úmluvy1) v rozsahu stanoveném nařízeními v oblasti obchodování
s ohroženými druhy9).
(6) Rozhodnutí ministerstva o licenci pro balírny
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kaviáru slouží pouze pro účely obchodu s kaviárem
podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými
druhy10) a nenahrazuje splnění podmínek podle jiných
právních předpisů.
(7) Zpracovatel nebo balírna kaviáru jsou povinni
vést záznamy o nakládání s kaviárem a označit nádoby
s kaviárem.
(8) Ministerstvo stanoví prováděcím právním
předpisem formulář žádosti o licenci ke zpracování,
balení nebo přebalování kaviáru, obsah a způsob vedení
záznamů o nakládání s kaviárem, způsob označování
nádob s kaviárem a způsob přidělování evidenčního
kódu balíren kaviáru.
22a

) Čl. 18 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

22b

) Čl. 66 odst. 7 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

22c

) § 22 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

22d

) Čl. 64 odst. 2 a čl. 66 odst. 6 nařízení Komise (ES) č. 865/
/2006.“.

15. V § 17 odst. 1, § 33 odst. 2, § 37 odst. 2 a § 40
odst. 2 se slovo „zvláštního“ nahrazuje slovem „jiného“.
16. V § 18 odstavec 1 zní:
„(1) Vývoz jiného jedince z České republiky lze
provést jen na základě povolení ministerstva. Vzor žádosti o povolení vývozu jiného jedince z České republiky stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.“.
17. V § 18 odst. 3 písm. b) a c) se slova „se zvláštním“ nahrazují slovy „s jiným“.
18. V § 21 odstavec 1 zní:
„(1) Součástí rozhodnutí o povolení dovozu, vývozu a zpětného vývozu exempláře je též vyplněný
a potvrzený formulář příslušného povolení nebo potvrzení podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy26) (dále jen „doklad CITES“). Součástí povolení potřebného k přemístění exempláře druhu přímo
ohroženého vyhynutím je potvrzení vydané podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy20).
Dokladem CITES je též oznámení o dovozu předložené celnímu orgánu podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy27) a rostlinolékařské osvědčení vydané podle § 17 nebo jiné povolení nebo potvrzení podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9). Dokladem CITES je dále kopie
takového dokladu vydaná ministerstvem současně s originálem dokladu CITES (dále jen „kopie dokladu CITES“) a potvrzená kopie dokladu CITES vydaná krajským úřadem.“.
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19. V § 21 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
20. V § 22 odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Dovozní povolení, popřípadě doklad vydaný
ve státě vývozu pro vývoz nebo zpětný vývoz exempláře do České republiky podle Úmluvy1), nebo doklad CITES, který je nahrazuje, které nebyly při dovozu odebrány celními orgány a měly být odebrány
podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými
druhy2), je nutno předložit nejpozději do 15 dnů po
uskutečnění dovozu ministerstvu spolu s písemným
zdůvodněním, proč nedošlo k předložení dokladů celním orgánům.
(2) Pro účely prokázání zákonného původu exempláře dovezeného podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) slouží dovozci kopie dokladu CITES, která byla potvrzena celním orgánem při
dovozu exempláře, anebo potvrzená kopie dokladu
CITES vydaná krajským úřadem.“.
21. § 23 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 31a zní:
„Registrace některých exemplářů
a udělování výjimek ze zákazu
obchodních činností s exempláři
§ 23
(1) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je
povinen jej přihlásit k registraci, jde-li o
a) exemplář druhu přímo ohroženého vyhynutím, na
který se vztahuje zákaz obchodních činností10)
s výjimkou:
1. druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které se vyskytují přirozeně v přírodě České republiky, včetně druhů zvláště
chráněných podle právních předpisů o ochraně
přírody a krajiny31a), a
2. exemplářů druhů, pro které může prováděcí
právní předpis stanovit, že se na ně povinnost
registrace nevztahuje,
b) exempláře jiných druhů než druhů přímo ohrožených vyhynutím uvedených v příloze č. 2 k tomuto
zákonu.
(2) Registrační povinnost se nevztahuje na exemplář vlastníka nebo dlouhodobého držitele se sídlem
nebo trvalým pobytem mimo území České republiky,
a to pokud je exemplář dovezen v souladu s tímto zákonem dočasně do České republiky na dobu kratší než
90 dnů od dovozu. Pro exemplář vlastníka nebo dlouhodobého držitele se sídlem nebo trvalým pobytem
v členském státě Evropských společenství musí být
exemplář doprovázen příslušným povolením nebo potvrzením vydaným výkonným orgánem členského
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státu Evropských společenství, v němž má vlastník
nebo dlouhodobý držitel sídlo nebo trvalý pobyt.
Doba dočasného pobytu bez povinnosti registrace je
v tomto případě 12 měsíců od přivezení exempláře na
území České republiky.
(3) Dokladem o registraci exempláře je registrační
list exempláře, který vydává příslušný krajský úřad
(dále jen „registrační úřad“). Registrační list platí pro
území České republiky. Pro každý exemplář podléhající registrační povinnosti se vydává samostatný registrační list. Registrační úřad zároveň ukládá kopii registračního listu. Registrační list není úředním potvrzením
o zákonném původu exempláře. Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je povinen zajistit, aby exemplář
byl vždy doprovázen svým registračním listem, případně dalšími doklady podle odstavců 4 a 8; to platí
i pro předání exempláře novému vlastníku. Formulář
registračního listu pro exemplář stanoví ministerstvo
prováděcím právním předpisem.
(4) Pokud se vydává rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností podle § 15a na
dosud neregistrovaný exemplář, pak se u exemplářů,
které musí být registrovány a dosud k tomu nedošlo,
v rámci takového řízení provede též registrace exempláře a vydá se vlastníku nebo dlouhodobému držiteli
registrační list. Vydá-li registrační úřad pro registrovaný exemplář potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, poznamená neprodleně po vydání potvrzení o výjimce do registračního listu náležejícího
k témuž exempláři číslo tohoto potvrzení a v potvrzení
uvede číslo příslušného registračního listu. Tento postup platí obdobně i pro případy dalších potvrzení.
Osoba žijící mimo Českou republiku je povinna mít
při pobytu v České republice, má-li u sebe exemplář,
potřebná potvrzení podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9). Potvrzení o výjimce ze zákazu prodeje20b), nestanoví-li nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) jinak, je rovněž předáváno s exemplářem jeho novému vlastníku nebo dlouhodobému držiteli.
(5) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře
podléhajícího registrační povinnosti je povinen požádat
registrační úřad o vydání dokladu o registraci, a to do
30 dnů od nabytí exempláře nebo od uplynutí lhůty
podle odstavce 2 nebo ode dne účinnosti právního
předpisu, jímž byl druh, do něhož exemplář patří, zařazen mezi druhy podléhající registrační povinnosti.
Vlastník nebo dlouhodobý držitel, který je povinen
požádat o vydání dokladu o registraci, nesmí exemplář
převést na jinou osobu dříve, než registrační úřad tento
doklad vydá. V žádosti o vydání dokladu o registraci
uvede žadatel údaje prokazující jeho totožnost a předloží všechny doklady týkající se exempláře, které má
k dispozici.
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republiky, a to do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala
nebo kdy se o ní vlastník nebo dlouhodobý držitel dozvěděl; v případě výpůjčky, nájmu a dodatečného označení exempláře je v téže lhůtě povinen předložit registrační list k vyznačení změn.

(6) V případě narození nebo vylíhnutí mláďat ve
vlastním chovu, jejichž odchov vlastník nebo dlouhodobý držitel zaznamená v chovatelských záznamech
podle § 24 odst. 7, se lhůta pro registraci exempláře
podle odstavce 5 prodlužuje o dobu, po kterou si mláďata vlastník nebo dlouhodobý držitel ponechá, a to
a) u mláďat savců po dobu kojení, nejdéle však do
6 měsíců stáří mláděte,
b) u vajec a mláďat ptáků nebo plazů po dobu, kdy
zůstávají na hnízdě nebo v péči rodičů, nejdéle
však do 3 měsíců stáří mláděte,
c) u vajec, jiker, zárodečných stadií a mláďat jiných
než podle písmene a) nebo b) nejdéle do 3 měsíců
stáří mláděte od vylíhnutí anebo, v případě vývoje
přes zárodečná stadia, do 15 dnů od dosažení posledního vývojového stadia.

(3) V případě úhynu nebo ztráty exempláře odevzdá vlastník nebo dlouhodobý držitel registračnímu
úřadu doklad o registraci ve lhůtě 30 dnů ode dne,
kdy k úhynu nebo ztrátě exempláře došlo. Vlastník
nebo dlouhodobý držitel je povinen registrační list
v téže lhůtě odevzdat také v případě trvalého vývozu
exempláře z České republiky; v případě trvalé přepravy
exempláře z České republiky do jiného členského státu
vlastník odevzdá registrační list příslušnému registračnímu úřadu, v případě trvalého vývozu exempláře ministerstvu.

(7) Registrační úřad, který provedl registraci
exempláře, který podle jiných právních předpisů30) patří mezi druhy zvířat vyžadujících zvláštní péči, oznámí
bez zbytečného odkladu tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany zvířat31).

(4) Vlastník nebo dlouhodobý držitel je povinen
hlásit změny na exempláři důležité pro jeho identifikaci, pokud nejde o exemplář individuálně a nezaměnitelně označený podle požadavků nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9).

(8) Povinnost registrace se nevztahuje na exempláře zabavené, pokud zůstávají majetkem státu. V případě dlouhodobé výpůjčky delší než 90 dnů, pronájmu,
prodeje nebo jiného převodu zabaveného exempláře,
který je majetkem státu, vystaví ministerstvo potvrzení
o původu zabaveného exempláře na formuláři stanoveném prováděcím právním předpisem, přičemž nový nabyvatel má dále k exempláři stejné povinnosti jako
vlastník.

(5) V případě změny vlastníka nebo dlouhodobého držitele oznámí nový vlastník nebo dlouhodobý
držitel nabytí exempláře příslušnému registračnímu
úřadu do 30 dnů ode dne nabytí exempláře; v takovém
případě se nevydává nový doklad, ale do stávajícího
registračního listu se zaznamená příslušná změna, pokud tento zákon nestanoví jinak. Registrační úřad zaznamená změny i do kopie registračního listu, který si
ponechá. Nový vlastník nebo dlouhodobý držitel nesmí exemplář převést na jinou osobu dříve, než příslušný registrační úřad po oznámení nabytí exempláře tuto
skutečnost zaznamená do registračního listu.

(9) Způsob vyplnění registračního listu stanoví
ministerstvo prováděcím právním předpisem.
31a

) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.“.

22. Poznámka pod čarou č. 29 se zrušuje.
23. Za § 23 se vkládají nové § 23a až 23d, které
včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 32a znějí:
„§ 23a
(1) Údaje v registračním listu musejí být v souladu
se skutečným stavem exempláře a musí být zřejmé, že
k sobě náležejí.
(2) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je
povinen hlásit registračnímu úřadu změny týkající se
registrovaného exempláře, jimiž jsou úhyn, ztráta, výpůjčka, nájem, převod vlastnictví k exempláři, dodatečné označení exempláře nebo trvalý vývoz z České

(6) Způsob provádění změn v registraci exemplářů
podléhajících povinnosti označení stanoví ministerstvo
prováděcím právním předpisem.
§ 23b
(1) Ten, kdo prodává nebo nabízí k prodeji exemplář podléhající registraci anebo exemplář, na nějž se
vztahuje zákaz obchodních činností podle nařízení
v oblasti obchodování s ohroženými druhy10), je povinen jej opatřit písemným upozorněním „CITES – povinné doklady“ a prodej uskutečnit jen s příslušným
registračním listem, a v případě, že jde o exemplář podléhající zákazu prodeje, též s potvrzením o výjimce z tohoto zákazu20b) nebo je nahrazujícím potvrzením (dále
jen „povinné doklady spojené s převodem“).
(2) Ten, kdo prodává nebo nabízí k prodeji exemplář uvedený v odstavci 1, je dále povinen informovat
kupujícího nebo zájemce o koupi o povinnosti registrovat exemplář podle tohoto zákona a o zákazech ob-
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chodních činností s exemplářem10). To platí obdobně
i pro jiné způsoby převodu tohoto exempláře.

druhy32a) nestanoví jinou lhůtu, stanovený způsob
označení podle odstavce 1 se nevztahuje na

(3) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 a 2 se vztahují i na toho, kdo takový exemplář prodává nebo nabízí k prodeji prostřednictvím prostředků komunikace
na dálku. Upozornění „CITES – povinné doklady“ je
povinnou součástí inzerátu nabízejícího k prodeji
exemplář podléhající registraci anebo exemplář, na nějž
se vztahuje zákaz obchodních činností.

a) mláďata savců v období kojení, a to nejdéle do
6 měsíců,

(4) Při obchodování na veřejnosti přístupných
místech, kde se nabízejí k prodeji a prodávají exempláře, nebo při provozování prostředků komunikace
na dálku, jejichž prostřednictvím se nabízejí k prodeji
nebo prodávají exempláře, je provozovatel takového
místa, nebo prostředku komunikace na dálku povinen
zajistit, aby byly povinné informace spojené s převodem
exempláře zveřejněny na viditelném místě. Provozovatel prostředku komunikace na dálku je povinen zajistit
zveřejnění těchto informací i při inzerci nebo internetovém prodeji; za zveřejnění povinné informace se
v tomto případě považuje i odkaz na povinné informace zveřejněné ministerstvem. Provozovatel prostředku
komunikace na dálku je povinen na výzvu inspekce
neprodleně odstranit inzerát, který je v rozporu s tímto
zákonem nebo zákazem obchodních činností10).
(5) Obsah povinných informací spojených s převodem exempláře a vzor odkazu na povinné informace
zveřejněné ministerstvem stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
Značení a identifikace exemplářů
§ 23c
(1) Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře je
povinen označit na své náklady exemplář v souladu
s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy32a) pro účely stanovené nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) a stejným způsobem je
povinen označit i exemplář podléhající registrační povinnosti podle § 23. Pokud tento zákon dále nestanoví
jinak, bude exemplář označen již v době podání žádosti
o registraci. Pro účely individuální identifikace exempláře musí být jeho označení nezaměnitelné. Stejné
označení nesmí být použito pro více než jeden exemplář a použitou značkou již nesmí být označen žádný
jiný exemplář. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na exempláře označené podle nařízení v oblasti
obchodování s ohroženými druhy32a) mimo území
České republiky.
(2) Pokud se s exemplářem neobchoduje a nedojde
ke změně jeho vlastníka nebo dlouhodobého držitele
a pokud nařízení v oblasti obchodování s ohroženými

b) vejce a mláďata ptáků, pokud zůstávají na hnízdě
nebo v péči rodičů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří,
c) vejce, jikry, zárodečná stadia a mláďata plazů, a to
nejdéle do 3 měsíců stáří.
(3) Jiný způsob značení nebo identifikace exempláře než podle odstavce 1 může příslušný výkonný
orgán uznat pouze tehdy, pokud by předepsané označení podle odstavce 1 způsobilo újmu na zdraví exempláře živočišného druhu nebo pokud je neproveditelné
vzhledem k fyzickým vlastnostem exempláře nebo
druhu nebo vzhledem k přirozenému chování, které
je pro takový exemplář nebo druh typické. Při uznávání
jiného způsobu značení nebo identifikace si může příslušný výkonný orgán vyžádat vyjádření vědeckého
orgánu. Je-li označení neproveditelné pouze dočasně
a nemá-li exemplář žádný individuální rozlišovací znak,
stanoví registrační úřad pozdější termín pro označení
exempláře.
(4) Způsob označení a číslo značky zaznamená
registrační úřad na registračním listu. Pokud vlastník
nebo dlouhodobý držitel exempláře prokáže, že fyzický a zdravotní stav exempláře nedovoluje bezpečnou
aplikaci jakékoli stanovené značkovací metody v době
vydání dokladu o registraci, zaznamená registrační úřad
tuto okolnost na registračním listu anebo v případě, že
lze značkovací metodu bezpečně použít v pozdějším
termínu, stanoví ji jako podmínku s uvedením termínu.
Pro exemplář, který takto nelze označit, uvede registrační úřad na dokladu o registraci popis individuálních
rozlišovacích znaků exempláře doplněný fotografickou
dokumentací, která bude nedílnou součástí příslušného
registračního listu.
(5) Způsob provádění značení, druhy a podoby
značky, způsob číslování a přidělování značky a jiné
způsoby značení nebo identifikace exemplářů stanoví
ministerstvo prováděcím právním předpisem.
Licence pro výrobce a distributory značek
na exempláře
§ 23d
(1) Výrobci a distributoři kroužků a jiných značek
požadovaných pro označování exemplářů podle § 23c
odst. 1, s výjimkou mikročipových transpondérů a s výjimkou zpracovatelů a balíren kaviáru licencovaných
podle § 16b, mohou tyto značky vyrábět a distribuovat
v České republice pouze na základě licence udělené
ministerstvem, pokud prokáží splnění podmínek stano-
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vených nařízením v oblasti obchodování s ohroženými
druhy32a).
(2) Žádost o licenci pro výrobce nebo distributora
kroužků a jiných značek pro označování exemplářů
kromě náležitostí podle jiných právních předpisů obsahuje11a)
a) vzorky kroužků nebo jiných značek, které žadatel
o licenci hodlá vyrábět nebo distribuovat,
b) písemnou informaci o kroužcích nebo jiných značkách,
c) souhlas žadatele s tím, že po udělení licence může
ministerstvo zveřejnit informaci o žadateli jako o licencovaném výrobci nebo distributorovi.
(3) Náležitostí žádosti o licenci pro výrobce nebo
distributora kroužků a jiných značek je také doklad
o zaplacení správního poplatku podle jiného právního
předpisu11b).
(4) Rozhodnutí o licenci pro výrobce nebo distributora kroužků a jiných značek obsahuje kromě náležitostí podle jiných právních předpisů11a) evidenční
číslo distributora, typy a parametry kroužků a jiných
značek, které ministerstvo schválilo.
(5) Výrobce nebo distributor s licencí jsou povinni
vést registr vyrobených nebo distribuovaných značek,
jehož součástí je i identifikace osoby, které byla značka
přidělena. Údaje z registru je výrobce nebo distributor
s licencí povinen zpřístupnit ministerstvu a inspekci.
Plnění povinností stanovených výrobcům a distributorům kroužků a jiných značek v rozhodnutí o licenci
kontroluje inspekce.
(6) Ministerstvo může rozhodnout o odnětí licence nebo o změně licence, pokud výrobce nebo distributor porušuje tento zákon nebo nařízení v oblasti
obchodování s ohroženými druhy9) nebo povinnosti
vyplývající z licence, anebo dojde-li ke změně právních
předpisů o značení exemplářů. Ministerstvo licenci odejme také v případě, požádá-li o to její držitel.
(7) Ministerstvo vede registr výrobců a distributorů značek s licencí a tento registr zpřístupňuje veřejnosti.
(8) Obsah a způsob vedení registru vyrobených
nebo distribuovaných kroužků a jiných značek podle
odstavce 5 a obsah písemné informace podle odstavce 2
písm. b) stanoví ministerstvo prováděcím právním
předpisem.
32a

) Kapitola XVI nařízení Komise (ES) č. 865/2006.“.

24. § 24 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 32b a 32c zní:
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„Prokázání původu
§ 24
(1) Kdo drží, chová, pěstuje, přepravuje, veřejně
vystavuje, prodává, vyměňuje, nabízí za účelem prodeje
nebo výměny nebo zpracovává exemplář, jiného jedince, výrobek z kytovců, výrobek z tuleně nebo regulovanou kožešinu, je povinen na výzvu inspekce nebo
celních orgánů prokázat jejich původ. Bez tohoto prokázání původu je zakázáno exemplář, jiného jedince,
výrobek z kytovce, výrobek z tuleně nebo regulovanou
kožešinu držet, chovat, pěstovat, přepravovat, veřejně
vystavovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem
prodeje nebo výměny nebo zpracovávat.
(2) Každý, kdo nabývá pro obchodní účely, veřejně vystavuje pro obchodní účely, využívá pro obchodní zisk a prodej, drží za účelem prodeje, nabízí
k prodeji, prodává nebo přepravuje či přemisťuje za
účelem prodeje exemplář, výrobek z kytovců, výrobek
z tuleně nebo regulovanou kožešinu podle tohoto zákona, je povinen o tom vést písemné záznamy a umožnit inspekci jejich kontrolu podle § 30. Náležitosti
těchto záznamů a způsob jejich vedení stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.
(3) Koupě, prodej, darování, směna nebo jiný převod vlastnictví (dále jen „převod“), zapůjčení nebo pronájem exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců,
výrobku z tuleně a regulované kožešiny jsou možné
jen s písemným dokladem původního vlastníka nebo
dlouhodobého držitele nebo držitele, jako například
stvrzenkou nebo fakturou prodejce, nájemní smlouvou,
smlouvou o půjčce, směnnou smlouvou, darovací
smlouvou, které mají listinnou podobu a na nichž je
uvedena identifikace původního držitele, datum, podpis, značení a podrobnosti o původu těchto exemplářů,
jiných jedinců, výrobků či kožešin. Původ se prokazuje
údaji a dokumenty osvědčujícími nabytí exempláře podle požadavků nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) a tohoto zákona, zejména uvedením, kdy
a kde byl exemplář odebrán z přírody, nebo zda, kdy
a kde se narodil v zajetí nebo byl uměle vypěstován,
nebo kdy, z kterého státu a na základě jakých dokladů
CITES byl exemplář dovezen.
(4) Vlastník nebo dlouhodobý držitel dovezeného
exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku
z tuleně nebo regulované kožešiny je povinen při převodu vlastnického práva k exempláři, výpůjčce či nájmu
exempláře předat novému držiteli originál příslušného
dokladu CITES nebo obdobného dokladu o dovozu,
pokud nařízení v oblasti obchodování s ohroženými
druhy9) nebo tento zákon tyto doklady vyžadují.
(5) Pokud je doklad CITES o dovozu vystaven na
více exemplářů a při převodu dojde k jejich rozdělení,
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krajský úřad vydá držiteli na základě písemné žádosti
příslušný počet číslovaných a potvrzených kopií dokladu CITES32b). Takto úředně potvrzené kopie platí
každá pro jeden exemplář, slouží pouze jako doklad
o povoleném dovozu exempláře a nenahrazují jiné doklady podle tohoto zákona a podle nařízení v oblasti
obchodování s ohroženými druhy9). Držitel k písemné
žádosti o potvrzení přiloží originál příslušného dokladu CITES o dovozu. Nestanoví-li nařízení v oblasti
obchodování s ohroženými druhy9) jinak, odebere
krajský úřad originál příslušného dokladu CITES o dovozu, který odešle ministerstvu a jeho kopii uloží.
(6) Doklady podle odstavců 3 až 5 musí vlastník
nebo dlouhodobý držitel anebo držitel exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně
a regulované kožešiny uschovat pro případnou kontrolu po celou dobu držby takového jedince. Původní
držitel je povinen uschovat kopie těchto dokladů alespoň 24 měsíců od doby převodu nebo po celou dobu
zapůjčení nebo pronajmutí a umožnit jejich kontrolu
podle § 30 tohoto zákona.

a)

b)

c)

d)
e)

(7) Kdo chová exemplář uvedený v příloze A nebo
B k nařízení Rady (ES) č. 338/972), je povinen vést záznamy o jeho chovu a umožňovat jejich kontrolu podle
§ 30.
(8) Povinnost podle odstavce 7 se nevztahuje na
zoologické zahrady, kterým byla udělena licence podle
jiného právního předpisu32c).
(9) Ministerstvo stanoví prováděcím právním
předpisem seznam druhů, exemplářů nebo jiných jedinců, výrobků z kytovců, výrobků z tuleňů a regulovaných kožešin, u kterých se nebudou vyžadovat povinnosti podle odstavců 2 a 4 až 7. Ministerstvo stanoví
prováděcím právním předpisem náležitosti dokladů
o původu exemplářů, jiných jedinců, výrobků či kožešin podle odstavce 3, vzor potvrzené kopie dokladu CITES a způsob jejího potvrzování podle odstavce 5, náležitosti a formát záznamů podle odstavce 7,
způsob jejich vedení, dobu povinného uchovávání
a způsob, jakým se do záznamů provádějí zápisy o provedených kontrolách.
32b

) Čl. 51 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

32c

Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů.“.

25. V § 25 odst. 1 písm. g) se slova „mimo území
národních parků a chráněných krajinných oblastí“ zrušují.
26. V § 25 odst. 1 se čárka na konci písmene g)
nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.

f)

g)

h)

i)
j)

k)
l)

m)
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27. V § 25 odstavec 2 zní:
„(2) Ministerstvo
plní funkci výkonného orgánu s hlavní odpovědností, zajišťuje styk s Komisí a se Sekretariátem
Úmluvy1) a smluvními stranami Úmluvy a metodicky řídí a koordinuje další výkonné orgány,
jmenuje zástupce do poradních skupin a pomocných výborů Komise ustanovených na základě nařízení v oblasti obchodování s ohroženými
druhy9),
uděluje dovozní a vývozní povolení a potvrzení
o zpětném vývozu, potvrzení potřebné k přemístění exempláře, potvrzení, že exemplář byl získán
zákonným způsobem v České republice pro vývoz
z jiného členského státu Evropských společenství,
povoluje zjednodušené postupy ohledně určitého
obchodu s biologickými vzorky22a),
vydává licence pro zpracovatele a balírny kaviáru
a schvaluje způsob značení nádob s kaviárem,
uděluje potvrzení o putovní výstavě a potvrzení
o souboru vzorků11) včetně případů, kdy tato potvrzení zároveň slouží i jako výjimka ze zákazu
obchodních činností pro výhradní účely veřejného
vystavování exemplářů, uděluje potvrzení o osobním vlastnictví20d),
vydává ostatní dokumenty podle Úmluvy1) a podle
práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2), není-li jejich vydávání svěřeno tímto
zákonem jiným orgánům,
uděluje výjimku ze zákazu lovu kytovců podle
§ 20 odst. 2, rozhoduje v případech stanovených
v § 18 a 19, popřípadě rozhoduje v dalších věcech
stanovených nařízením v oblasti obchodování
s ohroženými druhy9),
registruje vědce a vědecké instituce22) a obchodníky21) s uměle vypěstovanými exempláři rostlinného druhu,
zprostředkuje registraci u Sekretariátu Úmluvy1)
podle § 29,
povoluje nebo pověřuje záchranná centra, hradí
náklady na péči o zadržené a zabavené exempláře,
včetně s tím spojených provozních nákladů,
a koordinuje činnost záchranných center,
vydává potvrzení o původu zabavených exemplářů,
zjišťuje skutečnosti týkající se regulace obchodních
činností podle nařízení v oblasti obchodování
s ohroženými druhy35),
zajišťuje vydání formulářů všech povolení, potvrzení, oznámení dovozu, žádosti a dalších tiskopisů, s výjimkou rostlinolékařských osvědčení podle § 17, jejichž vzory stanoví prováděcím právním
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předpisem nebo jejichž vzory stanoví právo
Evropských společenství o ochraně ohrožených
druhů2),
n) zajišťuje další úkoly podle přímo použitelných
předpisů Evropských společenství34),
o) vede evidence podle § 3 odst. 8, § 15b odst. 4,
§ 15c odst. 2, registry podle § 16a a spravuje centrální databáze dokladů CITES a databázi zadržených a zabavených exemplářů podle § 35 odst. 1
a 4,

30. V § 25 odst. 6 písm. c) a § 26 odst. 5 se slovo
„zvláštních“ nahrazuje slovem „jiných“.
31. V § 25 odst. 6 písmeno d) včetně poznámky
pod čarou č. 37a zní:
„d) podle jiných právních předpisů37a) a přímo použitelných předpisů Evropských společenství37a) stanovují a kontrolují veterinární podmínky
1. pro konání putovních výstav, pokud jsou jejich
předmětem živé exempláře živočišného druhu,
2. pro dovoz, vývoz z České republiky, zpětný
vývoz a tranzit živých exemplářů živočišného
druhu, a pro manipulaci s živými exempláři živočišného druhu za účelem obchodování,

p) uděluje licenci k výrobě a distribuci kroužků a značek a rozhoduje o jejím odnětí nebo změně, vede
registr výrobců a distributorů kroužků a značek,
jimž byla licence udělena, a zpřístupňuje jej veřejnosti,

3. pro zřizování a provoz záchranných center,

q) mění nebo ruší rozhodnutí vydaná podle nařízení
v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) a podle § 38a,

4. pro manipulaci s živým exemplářem nebo jiným jedincem živočišného druhu při jejich zadržení nebo zabavení podle § 26 odst. 5 nebo
§ 34.

r) zveřejňuje povinné informace spojené s převodem
exempláře.“.
28. V § 25 odstavec 4 zní:
„(4) Inspekce
a) provádí kontrolu dodržování tohoto zákona,
b) zjišťuje totožnost osob v souvislosti s ochranou
ohrožených druhů podle tohoto zákona,
c) kontroluje dodržování licence udělené ministerstvem podle § 23d odst. 1,
d) ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z tohoto zákona,
e) ukládá pokuty podle § 34c a 34d,
f) zadržuje nebo zabavuje exempláře podle § 34
a 34a,
g) ukládá opatření k zajištění povinností vyplývajících z nařízení v oblasti obchodování s ohroženými
druhy9),
h) vede evidenci osob uznaných vinnými z přestupků
nebo odpovědnými ze správních deliktů podle tohoto zákona,
i) zjišťuje skutečnosti týkající se dovozu a vývozu
exemplářů, jiných jedinců, výrobků z tuleňů nebo
regulovaných kožešin a regulace obchodních činností podle práva Evropských společenství
o ochraně ohrožených druhů2),
j) spolupracuje s celními orgány při kontrole, zda
exemplář, jiný jedinec, výrobek z tuleně nebo regulovaná kožešina odpovídají údajům uvedeným
na příslušných dokladech.“.
29. V § 25 odst. 6 písm. a) a v § 25 odst. 7 písm. a)
se slova „(§ 42 odst. 2)“ zrušují.
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37a

) Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 246/
/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 na ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činnostech a o změně
směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES, ve znění nařízení ES
č. 1255/97, nařízení Komise (ES) č. 1739/2005, kterým se
stanoví veterinární požadavky na přesun cirkusových zvířat
mezi členskými státy.“.

32. V § 25 odstavec 8 zní:
„(8) Krajské úřady zajišťují výkon činností dalšího
výkonného orgánu podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2) a tohoto zákona
tím, že udělují výjimky ze zákazu obchodních činností
s exempláři, včetně současného potvrzení o povolení
k přemístění exempláře podle § 15a odst. 3, a mimo
případy, kdy výjimku vydává ministerstvo v rámci řízení o jiných dokladech podle § 3 odst. 3 a § 15b. Dále
zajišťují registraci exemplářů podle § 23 a zjišťují skutečnosti týkající se regulace obchodních činností podle
práva Evropských společenství o ochraně ohrožených
druhů35). Krajské úřady vedou evidenci žadatelů o výjimku ze zákazu obchodních činností a vydávají potvrzené kopie dokladu CITES32b) podle § 24 odst. 5.“.
33. V § 25 odst. 9 se slova „ , krajské úřady a na
území národních parků a chráněných krajinných oblastí též správy národních parků a správy chráněných
krajinných oblastí“ nahrazují slovy „a krajské úřady“.
34. V § 26 odst. 1 se text „ , 31, 32“ zrušuje.
35. V § 26 odst. 3 písm. b) se za slova „ve spolupráci“ vkládají slova „s inspekcí a“.
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36. V § 26 odst. 3 písm. c) se za slova „ve spolupráci“ vkládají slova „s inspekcí a“.
37. V § 26 odst. 5 větách druhé a čtvrté se text
„§ 34“ nahrazuje textem „§ 34a“.
38. V § 26 odst. 10 se slova „mohou celní orgány
provádět“ nahrazují slovy „celní orgány provádějí“.
39. V § 27 odst. 2 písm. a) se slova „podle § 25
odst. 2 písm. h) a koordinuje činnost těchto záchranných center“ zrušují.

c)

40. V § 27 odst. 2 písm. c) se slova „podle § 23
odst. 5“ nahrazují slovy „a vyjadřuje se ke splnění podmínek při udělování výjimky ze zákazu obchodních
činností“.

d)

41. V § 27 odst. 2 se písmena d) a i) zrušují.

e)

Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d)
až g) a dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno h).
42. V § 28 se slova „písm. h)“ nahrazují slovy
„písm. g)“.

f)

43. Za § 29 se vkládají nové § 29a až 29d, které
včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 43a znějí:
„Záchranná centra
§ 29a
(1) Záchranným centrem je trvalé zařízení, v němž
jsou chovány nebo pěstovány zadržené nebo zabavené
živé exempláře.
(2) Ministerstvo vede a způsobem umožňujícím
dálkový přístup zveřejňuje seznam záchranných center
s uvedením taxonů živých exemplářů, které mohou být
do záchranného centra umisťovány.
§ 29b
(1) Záchranné centrum může být provozováno
pouze na základě povolení ministerstva. Na základě
pověření ministerstva může být záchranné centrum
provozováno rovněž organizační složkou státu; odstavce 2 až 7 se na pověřování organizační složky státu
provozováním záchranného centra použijí přiměřeně.
(2) Žádost o povolení k provozování záchranného
centra podává ministerstvu právnická nebo fyzická
osoba, která hodlá záchranné centrum provozovat.
(3) Žádost o povolení k provozování záchranného
centra musí obsahovat
a) označení osoby vlastníka a osoby žadatele o povolení k provozování záchranného centra, nejsou-li
totožné s osobou žadatele,
b) výpis z rejstříku trestů osvědčující bezúhonnost

g)
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žadatele o povolení k provozování záchranného
centra, je-li jím fyzická osoba; je-li žadatelem právnická osoba, vztahuje se podmínka bezúhonnosti
na všechny členy statutárního orgánu žadatele; za
bezúhonnou se považuje osoba, která splňuje podmínky stanovené v § 6 odst. 2 písm. b) zákona
o zoologických zahradách,
čestné prohlášení žadatele o povolení k provozování záchranného centra, že nebude bez souhlasu
složitele zadržených exemplářů a prozatímního
správce zabavených exemplářů poskytovat informace o těchto exemplářích třetím osobám,
seznam taxonů živých exemplářů, které žadatel
o povolení k provozování záchranného centra navrhuje do zařízení umístit,
popis zařízení a jeho kapacity z hlediska jednotlivých taxonů nebo jejich skupin, způsobu umístění
exemplářů z hlediska zdraví a vhodných životních
podmínek a opatření k zabránění úniků exemplářů,
návrh provozního řádu zařízení, který obsahuje
také kontakty na odpovědné osoby, jež zajistí převzetí a vydání zadržených a zabavených exemplářů, počet odborného personálu a způsob zajištění pravidelné veterinární nebo rostlinolékařské
péče,
adresu místa, kde bude záchranné centrum provozováno.

(4) Je-li žadatelem o vydání povolení k provozování záchranného centra zoologická zahrada s licencí
podle jiného právního předpisu29), nahrazuje předložení platné licence náležitosti žádosti uvedené v odstavci 3 písm. a) a b).
(5) Ministerstvo si v rámci řízení o vydání povolení k provozování záchranného centra vyžádá vyjádření vědeckého orgánu a inspekce a závazné stanovisko43a) Státní rostlinolékařské správy nebo Státní veterinární správy České republiky.
(6) Účastníkem správního řízení o povolení k provozování záchranného centra je také obec, na jejímž
území má být záchranné centrum provozováno.
(7) Rozhodnutí o povolení k provozování záchranného centra obsahuje seznam taxonů, které budou
do záchranného centra umisťovány, určení kapacity zařízení a dále povinnosti, popřípadě podmínky, za kterých se povolení vydává.
§ 29c
Provozovatel záchranného centra je povinen
a) chovat svěřené exempláře v podmínkách, které zajišťují jejich biologické nároky a požadavky, jejich
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b)
c)

d)

e)

f)

zdraví a pohodu, a zajišťovat péči o svěřené exempláře odborně způsobilými fyzickými osobami,
předcházet a účinně zabraňovat únikům svěřených
exemplářů,
předcházet a účinně zabraňovat šíření parazitů
a původců nákaz pomocí vhodných technických
a protinákazových opatření,
vést písemnou evidenci svěřených exemplářů; evidence obsahuje zejména údaje o zdravotním stavu
exemplářů, údaje o provedených veterinárních vyšetřeních a ošetřeních, případně údaje o likvidaci
uhynulých exemplářů,
předkládat na vyžádání inspekce, ministerstva,
orgánů veterinární správy, orgánů rostlinolékařské
péče nebo celních orgánů písemnou evidenci
exemplářů,
předkládat na vyžádání ministerstva nebo inspekce
vyúčtování nezbytných nákladů na péči o svěřené
živé exempláře, a to do 15 dnů od doručení písemného vyžádání.
§ 29d

(1) Ministerstvo může předběžným opatřením pozastavit provoz záchranného centra v případě, že jsou
závažným způsobem porušovány jiné právní předpisy
v oblasti ochrany přírody, ochrany zvířat proti týrání,
veterinární nebo rostlinolékařské.
(2) Ministerstvo může z vlastního podnětu nebo
na návrh provozovatele záchranného centra změnit
nebo zrušit povolení k provozování záchranného centra, jestliže se změnily nebo zanikly podmínky, za jakých bylo povolení vydáno, zejména pokud záchranné
centrum přestalo plnit svou funkci nebo se stalo nadbytečným, nebo jestliže provozovatel záchranného centra porušuje ustanovení tohoto zákona nebo předpisy
na ochranu zvířat proti týrání13). Je-li to nezbytné, ministerstvo v rozhodnutí o zrušení nebo změně povolení
k provozování záchranného centra stanoví způsob zabezpečení další péče o živé exempláře, které se v záchranném centru nacházejí.
(3) Povolení k provozování záchranného centra
zaniká, jestliže byla zrušena nebo zanikla licence pro
zoologickou zahradu, která záchranné centrum provozovala.
43a

) § 149 správního řádu.“.

44. Nadpis hlavy IX zní: „KONTROLA
DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA, ZADRŽOVÁNÍ A ZABAVOVÁNÍ“.
45. V § 30 odst. 2 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo jí tyto kopie neprodleně zaslat“.
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46. V § 30 odst. 2 se na konci písmene d) slovo „a“
nahrazuje slovy „nebo umožnit držiteli, aby provedl
odběr vzorků za přítomnosti inspektora sám nebo prostřednictvím třetí osoby,“.
47. V § 30 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) ověřit totožnost exempláře nebo jiného jedince podle označení nebo identifikace.“.
48. V § 30 odstavce 3 zní:
„(3) O provedené kontrole je pořizován protokol,
který obsahuje záznam o úkonech učiněných inspekcí
podle odstavce 2.“.
49. V § 30 odst. 4 se slova „v odůvodněných případech“ zrušují.
50. V § 30 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně
poznámky pod čarou č. 43b znějí:
„(5) Úkoly inspekce plní inspektoři. Inspektoři se
prokazují průkazem inspekce, který je zároveň dokladem o jejich pověření k provedení kontroly43b).
(6) Inspekce je oprávněna v případech porušení
tohoto zákona nebo nařízení v oblasti obchodování
s ohroženými druhy9) nařídit omezení nebo zastavení
činnosti až do doby odstranění příčin a nedostatků.
Inspekce může vyzvat provozovatele prostředku komunikace na dálku k odstranění inzerátu, který je v rozporu s § 23b.
43b

) § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.“.

51. Za § 30 se vládá nový § 30a, který zní:
„§ 30a
(1) Osobě, která neumožní inspekci kontrolu podle § 30, nepodá vysvětlení, nepředloží příslušné doklady, nedoloží potřebné údaje, nestrpí prohlídku nebo
odebrání vzoru a vzorku týkajících se exempláře, jiného jedince, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny, lze uložit pořádkovou pokutu do 200 000 Kč.
(2) Pořádková pokuta může být uložena i opakovaně. Úhrn takto uložených pořádkových pokut nesmí
přesáhnout 2 000 000 Kč. Příjem z pořádkových pokut
je příjmem státního rozpočtu.“.
52. § 31 a 32 se zrušují.
53. § 34 včetně nadpisu zní:
„§ 34
Zadržení exempláře
(1) Zjistí-li inspekce nebo celní orgán porušení
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práva Evropských společenství o ochraně ohrožených
druhů nebo tohoto zákona nebo mají-li tyto orgány
důvodné pochybnosti o původu exempláře, zákonném
nakládání s ním, pravosti nebo platnosti povolení nebo
potvrzení nebo o tom, zda exemplář patří ke druhům
nebo populacím, jejichž dovoz, vývoz, zpětný vývoz,
tranzit nebo obchodní činnosti s nimi jsou omezeny
nebo zakázány nebo je zakázáno jejich držení, zadrží
exemplář. Inspekce nebo celní orgán může exemplář
zadržet spolu s přenosným zařízením, v němž se exemplář nachází v okamžiku zadržení. Osoba, které je
exemplář zadržen, je povinna jej inspekci nebo celnímu
orgánu vydat. Pokud tak neučiní, může jí být exemplář
odňat.
(2) Pokud exemplář zadrží celní orgán, uvědomí
o tom neprodleně inspekci. Inspekce předá zadržený
živý exemplář záchrannému centru. O zadržení živého
exempláře a o jeho předání do záchranného centra informuje inspekce nebo celní orgán příslušný orgán veterinární správy nebo příslušný orgán rostlinolékařské
péče. V odůvodněných případech lze zadržený exemplář ponechat v péči jeho držitele, který s ním po dobu
zadržení nesmí kromě nezbytné péče bez souhlasu inspekce jinak nakládat.
(3) O zadržení exempláře vydá celní orgán nebo
inspekce osobě, které byl exemplář zadržen, písemné
potvrzení. O zadržení exempláře inspekce informuje
ministerstvo. Pokud inspekce exemplář zadrží nebo
jej zadržený převezme od celního orgánu, zahájí inspekce do 30 dnů od zadržení exempláře řízení o zabavení exempláře, a to v případě, že nejsou do té doby
vyjasněny pochybnosti podle odstavce 1. Za účelem
vyjasnění pochybností může celní orgán nebo inspekce
vyžadovat od vlastníka, dlouhodobého držitele, držitele nebo přepravce exemplářů předložení nezbytných
dokladů, potvrzení, popřípadě posudku soudního
znalce v příslušném oboru nebo si takový posudek obstarají samy. Pokud se pochybnosti ukáží jako neodůvodněné, je povinen příslušný orgán tyto exempláře
vrátit jejich vlastníkovi, oprávněnému držiteli nebo přepravci včetně všech zadržených dokladů.“.
54. Za § 34 se vkládají nové § 34a a 34b, které
včetně nadpisu znějí:
„§ 34a
Zabavení exempláře
(1) Inspekce zabaví nelegálně získaný, dovážený,
vyvážený, zpětně vyvážený nebo držený exemplář,
exemplář, který nebyl zaregistrován podle § 23, anebo
exemplář, u něhož nebyl prokázán původ ve smyslu
§ 24 zákona. Pouze v odůvodněných případech a pokud
to není v rozporu s jinými právními předpisy, může
inspekce od zabavení upustit. Stejně postupuje inspekce
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v případě, že bylo porušeno právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů2). Rozhodnutí
o zabavení vydá inspekce do 90 dnů ode dne zahájení
řízení o zabavení. V odůvodněných případech může
ministerstvo tuto lhůtu přiměřeně vzhledem k požadavkům šetření prodloužit. Odvolání proti rozhodnutí
o zabavení nemá odkladný účinek.
(2) V případě, že poštovní nebo jiná zásilka obsahuje exempláře, se kterými je omezeno nebo zakázáno nakládání podle práva Evropských společenství
o ochraně ohrožených druhů nebo tohoto zákona,
a je důvodné podezření, že byl porušen tento zákon
nebo právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů a příjemce zásilky písemně odmítne tuto
zásilku přijmout, zadrží inspekce nebo celní orgán
exemplář postupem podle § 34. Následně inspekce zahájí řízení o zabavení s posledním známým držitelem
zásilky.
(3) Zabaveným exemplářem je též exemplář, který
byl zabaven za porušení Úmluvy na území jiného státu
a který byl zaslán úřadem tohoto státu ministerstvu
v souladu s Úmluvou. Zabavené exempláře nelze vrátit
zpět osobě, které byly zabaveny, a to ani zprostředkovaně. Dojde-li k vrácení exempláře v rozporu s tímto
ustanovením, inspekce jej opětovně zabaví.
(4) Osoba, jíž byl exemplář zadržen a která porušila svým jednáním právo Evropských společenství
o ochraně ohrožených druhů nebo tento zákon, hradí
náklady spojené s péčí o zadržený exemplář, a to až do
pravomocného rozhodnutí o jeho zabavení nebo vrácení. Inspekce náklady vyčíslí na základě údajů poskytnutých záchranným centrem, do něhož byl exemplář
umístěn, a rozhodnutím uloží jejich úhradu osobě,
které byl exemplář zadržen. Tato úhrada nákladů je
příjmem Státního fondu životního prostředí.
(5) Náklady spojené se zadržením a dalším nakládáním s exemplářem, které nese správní orgán nebo
které musí vynaložit, než může náklady vyčíslit a vybírat podle odstavce 4, hradí ministerstvo.
(6) Rozhodnutí o zabavení exempláře zašle inspekce do 10 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí ministerstvu. Současně inspekce informuje ministerstvo o tom, kde se exemplář ke dni nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí nachází.
(7) Vlastníkem exempláře zabaveného na základě
pravomocného rozhodnutí se stává stát, přičemž hospodaření s tímto exemplářem přísluší ministerstvu. Ministerstvo do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zabavení určí, jak bude s exemplářem dále
naloženo, přičemž může převést právo k hospodaření
s exemplářem na jinou organizační složku státu nebo
právnickou osobu, v odůvodněných případech může
převést exemplář i do vlastnictví vhodné osoby.
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(8) V případě výpůjčky delší než 90 dnů, pronájmu, prodeje nebo jiného převodu zabaveného exempláře, který se stal majetkem státu podle odstavce 7,
vystaví ministerstvo vypůjčiteli, nájemci nebo novému
nabyvateli potvrzení o původu zabaveného exempláře
na formuláři, jehož náležitosti stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

g) jako provozovatel prostředku komunikace na
dálku neodstraní inzerát podle § 23b odst. 4, nebo
h) v případech stanovených § 24 odst. 7 nevede záznamy o chovu exempláře.
a)

§ 34b
Ustanovení o zadržení a zabavení exempláře se
obdobně vztahují na zadržení nebo zabavení regulované kožešiny, výrobku z tuleňů nebo jiného jedince.“.
55. V části první se za hlavu IX vkládá nová hlava X, která včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 50
a 51 zní:

b)

„HLAVA X
SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 34c

c)

Přestupky
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s tímto zákonem nebo s nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) použije
nepravé, padělané, pozměněné nebo neplatné povolení nebo potvrzení,

d)

b) v rozporu s nařízením v oblasti obchodování
s ohroženými druhy27) nepředloží příslušnému
úřadu oznámení o dovozu exempláře,
c) jako žadatel v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy50) neinformuje
příslušný orgán, u kterého žádost podává, o předchozím zamítnutí své žádosti o povolení nebo potvrzení podle tohoto zákona nebo nařízení v oblasti
obchodování s ohroženými druhy,

e)

d) nedodrží podmínku uvedenou v povolení nebo
v potvrzení vyžadovaném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nebo tímto zákonem nebo v registračním listu,

f)

e) drží, získá, daruje, prodá nebo nabízí k prodeji
registrační list nebo potvrzení o výjimce ze zákazu
obchodních činností, ke kterému fyzicky neexistuje příslušný exemplář,
f) prodává nebo nabízí k prodeji exemplář v rozporu
s § 23b odst. 1 až 3 nebo jako provozovatel místa
nebo prostředku komunikace na dálku, jejichž
prostřednictvím se nabízejí k prodeji nebo prodávají exempláře, nezajistí zveřejnění povinné informace podle § 23b odst. 4,
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g)
h)
i)

j)

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
jako vlastník nebo dlouhodobý držitel dovezeného
exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny v rozporu s § 24 odst. 4 nepředá při převodu vlastnického práva k exempláři, výpůjčce či nájmu exempláře novému vlastníkovi či držiteli originál
příslušného dokladu CITES nebo obdobného dokladu o dovozu vyžadovaný nařízeními v oblasti
obchodování s ohroženými druhy9) nebo tímto
zákonem,
jako osoba, které byl exemplář, jiný jedinec, výrobek z kytovce, výrobek z tuleně nebo regulovaná kožešina zadržen nebo zabaven a ponechán
v péči, s tímto exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z kytovce, výrobkem z tuleně, regulovanou kožešinou neoprávněně nakládá,
nakládá s exemplářem druhu přímo ohroženého
vyhynutím v rozporu s dovozním povolením nebo
jiným oprávněním uděleným podle tohoto zákona
nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
použije povolení, potvrzení nebo osvědčení podle
nařízení v oblasti obchodování s ohroženými
druhy9) nebo registrační list u jiného exempláře,
jiného jedince, výrobku z tuleně nebo regulované
kožešiny, než byl ten, pro který byl tento doklad
vydán,
jako žadatel úmyslně poskytne nesprávné prohlášení anebo nesprávné nebo neúplné informace za
účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu
o registraci podle tohoto zákona nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými
druhy9),
doveze regulovanou kožešinu nebo provádí její
tranzit v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropských společenství7),
vyveze jiného jedince bez povolení v rozporu
s § 18 odst. 1,
doveze výrobek z tuleně nebo provádí jeho tranzit
v rozporu s § 19,
vyveze uměle vypěstovaný exemplář rostlinného
druhu v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy44) nebo § 17, nebo
jako vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře
jej ve lhůtě nepřihlásí k registraci podle § 23, nenahlásí změny týkající se exempláře nebo změny
na exempláři podle § 23a, nezajistí, aby exemplář
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byl vždy doprovázen svým registračním listem,
popřípadě dalšími doklady stanovenými v § 23
odst. 2, nebo neoznačí exemplář podle § 23c.
a)

b)

c)

d)

e)
f)

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
doveze, vyveze nebo zpětně vyveze exemplář do
České republiky nebo z České republiky nebo
zprostředkuje dovoz exempláře nebo s exemplářem
jinak nakládá v rozporu s tímto zákonem nebo
nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými
druhy9),
zasílá exempláře do České republiky nebo odesílá
z České republiky a provádí jejich tranzit přes
území České republiky v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování
s ohroženými druhy9),
nakupuje, vybízí k prodeji, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí k prodeji nebo přepravuje za
účelem prodeje exemplář v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování
s ohroženými druhy9),
padělá registrační list nebo pozmění jeho obsah,
aby ho bylo použito jako pravého, nebo použije
registrační list jako pravý za účelem prodeje nebo získání povolení, potvrzení nebo registračního
listu,
poruší zákaz lovu kytovců stanovený v § 20
odst. 1, nebo
v případech stanovených v § 24 neprokáže zákonný původ exempláře nebo zákonný původ jiného jedince, na kterého se vztahuje tento zákon,
nebo původ regulované kožešiny nebo výrobku
z tuleně.

(4) Za přestupky lze uložit pokutu do výše
a) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,
b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
c) 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3.
§ 34d
Správní delikty právnických
a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že
a) v rozporu s tímto zákonem nebo s nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) použije
nepravé, padělané, pozměněné nebo neplatné povolení nebo potvrzení,
b) v rozporu s nařízením v oblasti obchodování
s ohroženými druhy27) nepředloží příslušnému
úřadu oznámení o dovozu exempláře,
c) jako žadatel v rozporu s nařízením v oblasti ob-
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chodování s ohroženými druhy50) neinformuje
příslušný orgán, u kterého žádost podává, o předchozím zamítnutí své žádosti o povolení nebo potvrzení podle tohoto zákona nebo nařízení v oblasti
obchodování s ohroženými druhy,
d) nedodrží podmínku uvedenou v povolení nebo
v potvrzení vyžadovaném nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými druhy9) nebo tímto zákonem nebo v registračním listu,
e) drží, získá, daruje, prodá nebo nabízí k prodeji
registrační list nebo potvrzení o výjimce ze zákazu
obchodních činností, ke kterému fyzicky neexistuje příslušný exemplář,
f) prodává nebo nabízí k prodeji exemplář v rozporu
s § 23b odst. 1 až 3 nebo jako provozovatel místa
nebo prostředku komunikace na dálku, jejichž
prostřednictvím se nabízejí k prodeji nebo prodávají exempláře, nezajistí zveřejnění povinné informace podle § 23b odst. 4,
g) jako provozovatel prostředku komunikace na
dálku neodstraní inzerát podle § 23b odst. 4, nebo
h) v případech stanovených § 24 odst. 2 a 7 nevede
záznamy o obchodu nebo záznamy o chovu exempláře.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že
a) jako vlastník nebo dlouhodobý držitel dovezeného
exempláře, jiného jedince, výrobku z kytovců, výrobku z tuleně nebo regulované kožešiny v rozporu s § 24 odst. 4 nepředá při převodu vlastnického práva k exempláři, výpůjčce či nájmu exempláře novému vlastníkovi či držiteli originál příslušného dokladu CITES nebo obdobného
dokladu o dovozu vyžadovaný nařízeními v oblasti
obchodování s ohroženými druhy9) nebo tímto
zákonem,
b) jako osoba, které byl exemplář, jiný jedinec, výrobek z kytovce, výrobek z tuleně nebo regulovaná kožešina zadržen nebo zabaven a ponechán
v péči, s tímto exemplářem, jiným jedincem, výrobkem z kytovce, výrobkem z tuleně, regulovanou kožešinou neoprávněně nakládá,
c) nakládá s exemplářem druhu přímo ohroženého
vyhynutím v rozporu s dovozním povolením nebo
jiným oprávněním uděleným podle tohoto zákona
nebo podle nařízení v oblasti obchodování s ohroženými druhy9),
d) použije povolení, potvrzení nebo osvědčení podle
nařízení v oblasti obchodování s ohroženými
druhy9) nebo registrační list u jiného exempláře,
jiného jedince, výrobku z tuleně nebo regulované
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e)

f)

g)
h)
i)

j)
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kožešiny, než byl ten, pro který byl tento doklad
vydán,
jako žadatel poskytne nesprávné prohlášení anebo
nesprávné nebo neúplné informace za účelem získání povolení, potvrzení nebo dokladu o registraci
podle tohoto zákona nebo podle nařízení v oblasti
obchodování s ohroženými druhy9),
doveze regulovanou kožešinu nebo provádí její
tranzit v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropských společenství7),
vyveze jiného jedince bez povolení v rozporu
s § 18 odst. 1,
doveze výrobek z tuleně nebo provádí jeho tranzit
v rozporu s § 19,
vyveze uměle vypěstovaný exemplář rostlinného
druhu v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy44) nebo § 17, nebo
jako vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře
jej ve lhůtě nepřihlásí k registraci podle § 23, nenahlásí změny týkající se exempláře nebo změny
na exempláři podle § 23a, nezajistí, aby exemplář
byl vždy doprovázen svým registračním listem,
popřípadě dalšími doklady stanovenými v § 23
odst. 2, nebo neoznačí exemplář podle § 23c.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí správního deliktu tím, že
a) doveze, vyveze nebo zpětně vyveze exemplář do
České republiky nebo z České republiky nebo
zprostředkuje dovoz exempláře nebo s exemplářem
jinak nakládá v rozporu s tímto zákonem nebo
nařízeními v oblasti obchodování s ohroženými
druhy9),
b) zasílá exempláře do České republiky nebo odesílá
z České republiky a provádí jejich tranzit přes
území České republiky v rozporu s tímto zákonem nebo nařízeními v oblasti obchodování
s ohroženými druhy9),
c) zpracovává, balí nebo přebaluje kaviár bez licence
nebo označí nádobu s kaviárem v rozporu s nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy22d) nebo obchoduje s kaviárem v rozporu
s tímto zákonem nebo nařízením v oblasti obchodování s ohroženými druhy,
d) padělá registrační list nebo neoprávněně pozmění
jeho obsah nebo použije padělaný nebo pozměněný registrační list jako pravý při prodeji nebo
získávání povolení, potvrzení nebo registračního
listu,
e) nakupuje, vybízí k prodeji, nabývá pro obchodní
účely, veřejně vystavuje pro obchodní účely, zprostředkuje prodej, využívá pro obchodní zisk a prodej, prodává, drží za účelem prodeje, nabízí k pro-
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deji anebo přepravuje za účelem prodeje exemplář
v rozporu s nařízeními v oblasti obchodování
s ohroženými druhy nebo tímto zákonem,
f) poruší zákaz lovu kytovců stanovený v § 20
odst. 1, nebo
g) v případech stanovených v § 24 neprokáže zákonný původ exempláře nebo zákonný původ jiného jedince, na kterého se vztahuje tento zákon,
nebo původ regulované kožešiny nebo výrobku
z tuleně.
(4) Za správní delikty právnické osoby se uloží
pokuta do výše
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1,
b) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2,
c) 1 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.
§ 34e
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá,
jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo
možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne
a) ke způsobu a okolnostem spáchání správního deliktu, k významu a rozsahu jeho následků, k době
trvání protiprávního jednání nebo protiprávního
stavu vyvolaného správním deliktem,
b) k tomu, zda a jak se pachatel přičinil o odstranění
nebo zmírnění škodlivých následků správního deliktu,
c) k tomu, jak pachatel napomáhá příslušným orgánům při objasňování správního deliktu, který spáchal,
d) k tomu, zda pachatel splnil řádně a včas povinnost
uloženou mu k odstranění zjištěných nedostatků
nebo k provedení opatření k nápravě.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení
do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Správní delikty podle § 34c a 34d projednává
v prvním stupni inspekce.
(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při
podnikání fyzické osoby51) nebo v přímé souvislosti
s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
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(6) Pokuta podle § 34c a 34d je splatná do 30 dnů
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Je příjmem Státního fondu životního prostředí45).
Vybírá ji orgán, který ji uložil, a vymáhá celní úřad.
50

) Čl. 6 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97.

51

) § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění zákona č. 85/2004 Sb.“.

Dosavadní hlavy X a XI se označují jako hlavy XI
a XII.
56. V § 35 odstavec 1 zní:
„(1) Ministerstvo vede evidenci žadatelů o dovoz,
vývoz nebo zpětný vývoz exemplářů a o jiné doklady,
které ministerstvo vydává podle tohoto zákona, a jiné
evidence a registrace podle tohoto zákona. Ministerstvo
vede a spravuje centrální databázi povolení, potvrzení
a registračních listů vydaných ministerstvem nebo krajskými úřady pro dovoz, vývoz, zpětný vývoz nebo jiné
nakládání s exempláři a databázi přijatých dokladů cizích států a vydaných potvrzení pro účely prokázání
povoleného dovozu. Ministerstvo vede a spravuje také
databázi o exemplářích zadržených a zabavených inspekcí podle § 34 odst. 5. Databáze obsahují všechny
údaje nezbytné pro zpracování zpráv podle odstavce 2
a údaje prokazující totožnost vývozce a dovozce. Evidence žadatelů o vývoz, zpětný vývoz a dovoz exemplářů včetně spisového materiálu žádostí a jiné evidence
a registrace podle tohoto zákona se archivuje po dobu
5 let od podání žádosti, ostatní databáze se archivují
v elektronické formě nejméně po dobu 10 let podle
jiných právních předpisů52).“.
57. V § 35 odstavec 4 zní:
„(4) Orgány, které vydávají výjimky ze zákazu
obchodních činností podle § 15a a provádějí registraci
exemplářů podle § 23, archivují podle zvláštních právních předpisů52) kopie vydaných dokladů v listinné podobě nebo údaje z nich v elektronické podobě po dobu
nejméně 5 let po úhynu, trvalém vývozu z České republiky nebo zániku exempláře. Údaje o vydaných potvrzeních o výjimce ze zákazu obchodních činností a registračních listech zasílají vydávající orgány elektronicky do centrální databáze vedené ministerstvem podle
odstavce 1.“.
58. V § 35 odst. 5 se slova „mohou příslušné
orgány v nezbytném rozsahu poskytnout“ nahrazují
slovy „poskytují příslušné orgány v nezbytném rozsahu“.
59. V § 35 odst. 6 se za slovo „Ministerstvo,“
vkládají slova „krajské úřady,“.
60. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který včetně
poznámek pod čarou 54a až 54c zní:

Částka 109

„§ 35a
(1) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu pro
účely výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel54a) údaje o obyvatelích, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup; obyvatelem se rozumí fyzická
osoba podle zvláštního právního předpisu54b).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) adresa místa trvalého pobytu u státních občanů
České republiky54c), popřípadě druh a adresa místa
pobytu cizinců,
d) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním
úkonům,
e) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území
České republiky, poskytuje se datum úmrtí a stát,
na jehož území k úmrtí došlo,
f) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za
mrtvého uveden jako den úmrtí.
(3) Ministerstvo může získané údaje dále poskytnout inspekci. Z poskytovaných údajů lze v konkrétním
případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
54a

) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

54b

) § 1 zákona č. 133/2000 Sb.

54c

) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

61. V § 37 odst. 3 se za slova „Doklad CITES
(§ 21 odst. 1),“ vkládají slova „potvrzená kopie dokladu CITES vydaná krajským úřadem32b) podle § 24
odst. 5,“ a text „10, § 34“ se nahrazuje textem „8,
§ 34a“.
62. V § 38 odst. 3 se text „10 a § 34“ nahrazuje
textem „8 a § 34a“ a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „ , popřípadě ode dne doplnění žádosti
o potřebné náležitosti nebo, v případě potvrzení o původu zabaveného exempláře, ode dne převedení exempláře z ministerstva na jiného vypůjčitele, nájemce nebo
nového nabyvatele“.
63. Za § 38 se vkládá nový § 38a, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 58a zní:
„§ 38a
Změny a zrušení rozhodnutí
Rozhodnutí vydané podle nařízení v oblasti ob-
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chodování s ohroženými druhy9) a tohoto zákona
může ministerstvo změnit nebo zrušit, pokud
a) bylo rozhodnutí vydáno na základě mylných
předpokladů, že podmínky pro jeho vydání byly
splněny58a),
b) dojde ke změně skutečností rozhodných pro vydání takového rozhodnutí,
c) oprávněný nedodržuje podmínky rozhodnutí
nebo povinnosti v něm stanovené, nebo
d) při činnosti vykonávané na základě rozhodnutí
dochází k porušování ustanovení tohoto zákona
nebo práva Evropských společenství o ochraně
ohrožených druhů nebo k podstatnému poškozování jiných oprávněných zájmů v ochraně ohrožených druhů.
58a

) Čl. 11 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 338/97.“.
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64. V § 39 se slovo „zvláštní“ nahrazuje slovem
„jiný“.
65. § 42 včetně nadpisu zní:
„§ 42
Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu
Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 3
odst. 7 a 9, § 15a odst. 4, § 15c odst. 3, § 17, § 18
odst. 1, § 23 odst. 3, 8 a 9, § 23a odst. 6, § 23b odst. 5,
§ 23c odst. 5, § 23d odst. 8, § 24 odst. 2 a 9, § 25 odst. 2
písm. m) a § 34a odst. 7.“.
66. V § 45 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Ustanovení § 35a pozbývá platnosti uplynutím dne 30. června 2010.“.
67. Dosavadní příloha se označuje jako příloha
č. 1 a zní:

„Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2004 Sb.

Výrobky z tuleňů podle § 1 odst. 2 písm. b)
1. Kožešinové kůže surové a vyčiněné nebo vydělané, včetně kožešinových kůží sestavených do plátů, křížů
a podobných forem z
a) tuleňů grónských (Pagophilus groenlandicus),
b) čepcolů hřebenatých (Cystophora cristata),
c) lachtanů jihoafrických (Arctocephalus pusillus).
2. Výrobky a jejich části z kožešin uvedených v bodě 1.“.
68. Za přílohu č. 1 se doplňuje příloha č. 2, která
zní:
„Příloha č. 2 k zákonu č. 100/2004 Sb.

Seznam jiných druhů než druhů přímo ohrožených vyhynutím,
na jejichž exempláře se vztahuje povinnost registrace
Registrační povinnost podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona se vztahuje také na následující jiné druhy než druhy
přímo ohrožené vyhynutím:
a) živé exempláře následujících druhů savců:
Elephantidae spp. (všechny druhy čeledi slonovitých)
Felidae spp. (všechny druhy čeledi kočkovitých s výjimkou domestikované formy „kočka domácí“)
Primates spp. (všechny druhy z řádu primátů)
Rhinocerotidae spp. (všechny druhy čeledi nosorožcovití),
b) živé exempláře následujících druhů ptáků:
Aquila nipalensis (orel okrový)
Aquila rapax (orel stepní).“.
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Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Záchranná centra zřízená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za záchranná centra
povolená nebo pověřená podle zákona č. 100/2004
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti.
2. Správní řízení podle zákona č. 100/2004 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
zahájená správou národního parku nebo správou chráněné krajinné oblasti a pravomocně neskončená do dne
nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí krajský úřad.
Čl. III
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů
vyhlásil úplné znění zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních
k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů
(zákon o obchodování s ohroženými druhy), jak vyplývá z pozdějších zákonů.
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platcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/
/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb.,
zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/
/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006
Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona
č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/
/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb.,
zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/
/2008 Sb., 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/
/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008
Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,
zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb. a zákona
č. 141/2009 Sb., se mění takto:
1. V položce 15 se písmeno d) včetně poznámky
pod čarou č. 12 zrušuje.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV
Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních po-

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d)
až f).
2. Položka 61 včetně poznámek pod čarou č. 38a
až 38d zní:

„Položka 61
1. Přijetí žádosti o
a) vydání licence k provozování zoologické zahrady38a)
b) vydání licence na zpracování, balení nebo přebalování kaviáru jeseterovitých ryb38b)
c) vydání licence pro výrobce nebo distributora značek k označování exemplářů druhů
volně žijících živočichů38b)
d) vydání povolení k vývozu, dovozu nebo přemístění exemplářů druhů volně žijících
živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků z tuleňů nebo kožešin živočichů a dalšího zboží vyrobeného z kožešin živočichů, na které se vztahuje omezení dovozu38b)
e) vydání povolení k vývozu zvláště chráněných živočichů nebo rostlin38b)
f) vydání potvrzení o putovní výstavě38c) na 1 až 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)
g) vydání potvrzení o putovní výstavě na více než 10 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)
h) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na 1 až 20 exemplářů druhů volně žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)
i) vydání výjimky ze zákazu obchodních činností na více než 20 exemplářů druhů volně
žijících živočichů nebo planě rostoucích rostlin38b)

Kč
Kč

10 000
10 000

Kč

1 000

Kč
Kč

1 000
1 000

Kč

1 000

Kč

2 000

Kč
100
za každý exemplář
Kč

2 000
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2. Vydání
a) číslovaného kroužku k předepsanému označení ptáka, který je exemplářem38b)
b) značky k označení exempláře druhu volně žijících živočichů38b)
c) potvrzené fotokopie kopie pro držitele dovozního povolení38d)
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Kč
Kč
Kč

20
20
30

Osvobození
1. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání
povolení k vývozu nebo dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí
ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo dovozcem.
2. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání
povolení k vývozu nebo dovozu nebo o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností pro exempláře určené
do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním
účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z chovu nebo určené do chovu, popřípadě
sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších
vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
3. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání
povolení k vývozu nebo dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých
rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými
na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí.
4. Od poplatku podle bodu 2 písm. a) a b) této položky je osvobozeno vydání kroužku nebo jiné značky pro
exempláře určené do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely, pro exempláře určené k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a pro exempláře pocházející z nebo určené do chovu,
popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky
a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí.
5. Od poplatku podle bodu 1 písm. d), e), h) a i) této položky je osvobozeno přijetí žádosti o vydání
povolení k vývozu nebo dovozu živého exempláře, s nímž vlastník cestuje po dobu kratší než 3 měsíce a exemplář
zůstává po dobu cesty v jeho vlastnictví.

38a

) Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických
zahradách), ve znění pozdějších předpisů.

38b

) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších
opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění
pozdějších předpisů.

38c

) Čl. 1 bod 6 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97
o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.

38d

) Čl. 51 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.“.
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ČÁST TŘETÍ

ČÁST ČTVRTÁ

Změna přestupkového zákona

Změna zákona
o Státním fondu životního prostředí České republiky

Čl. V
V § 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění zákona č. 67/1993 Sb. a zákona č. 320/2002
Sb., odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 3a
zní:
„(2) Orgány oprávněné ukládat a vybírat pokuty
v blokovém řízení odebírají pokutové bloky od příslušného finančního úřadu, plyne-li výnos z pokut do příslušného státního rozpočtu nebo rozpočtu určeného na
základě zvláštního právního předpisu3a), a od příslušného krajského úřadu, plyne-li výnos z pokut do jeho
rozpočtu nebo do rozpočtu obce.

Čl. VI
V § 2 odst. 3 zákona č. 388/1991 Sb., o Státním
fondu životního prostředí České republiky, se na konci
textu věty první doplňují slova „ ; to neplatí pro pokuty
uložené v blokovém řízení7a)“.
Poznámka pod čarou č. 7a zní:
„7a) § 84 až 86 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 7a se označuje jako
poznámka pod čarou č. 7b, a to včetně odkazů na tuto
poznámku pod čarou.
ČÁST PÁTÁ

3a

) Například § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 388/1991 Sb., § 88a
zákona č. 114/1992 Sb., § 34e odst. 6 zákona č. 100/2004
Sb.“.

ÚČINNOST
Čl. VII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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347
ZÁKON
ze dne 9. září 2009,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby
a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. I
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000
Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb.,
zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/
/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 311/2006
Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1
zní:
„§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropských společenství1) a upravuje
a) kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu,
podmínky užívání a jejich ochranu,
b) práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a
c) výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady.
1

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze
dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých
pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze
dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES
o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze
dne 29. dubna 2004 o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/52/ES ze
dne 29. dubna 2004 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného ve Společenství.“.

Dosavadní poznámka pod čarou č. 1 se označuje jako
poznámka pod čarou č. 1a, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
2. V § 13 se doplňuje písmeno i), které zní:
„i) technická zařízení a jejich součásti určené k provádění vysokorychlostního kontrolního vážení pomocí nepřenosných vysokorychlostních vah, jsou-li umístěna na pozemní komunikaci nebo na silničním pozemku.“.
3. V § 21 odst. 1 větě první se za slovy „jehož
největší povolená hmotnost činí“ slova „méně než
12 tun“ nahrazují slovy „nejvýše 3,5 tuny“ a slova
„ , nebo jízdní soupravou, jejíž největší povolená hmotnost činí méně než 12 tun“ se zrušují.
4. V § 21 odst. 1 větě druhé se slovo „kalendářní“
nahrazuje slovem „jeden“.
5. V § 21 odst. 1 větě druhé se slovo „sedm“ nahrazuje slovem „deset“.
6. V § 21 odst. 2 se slovo „kalendářní“ nahrazuje
slovem „jeden“.
7. V § 21 odst. 2 se za slova „v systému časového
zpoplatnění“ doplňují slova „1 500 Kč“ a písmena a)
a b) se zrušují.
8. V § 21 odst. 3 větě první se slovo „sedm“ nahrazuje slovem „deset“.
9. V § 21 odst. 3 ve větě první se slova „pro silniční motorové vozidlo nebo jízdní soupravu podle
jejich největší hmotnosti“ zrušují.
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10. § 21a včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 11j zní:
„§ 21a
Elektronický kupón
(1) Časový poplatek se platí před užitím zpoplatněné pozemní komunikace. Úhrada časového poplatku se prokazuje pomocí elektronického zařízení schváleného podle zvláštního zákona11j), které musí být
umístěno ve vozidle nebo na vozidle v systému časového zpoplatnění (dále jen „elektronický kupón“).
(2) Elektronický kupón je přenositelný a není vázán na konkrétní osobu nebo na konkrétní vozidlo
v systému časového zpoplatnění.
(3) Elektronický kupón je na viditelném místě
označen identifikačním číslem, které současně uchovává v elektronické podobě způsobem umožňujícím
jeho dálkovou kontrolu. Identifikační číslo přiřazené
elektronickému kupónu je jedinečné pro každý elektronický kupón a slouží pro evidenci období, na které byl
uhrazen časový poplatek ve vztahu k danému elektronickému kupónu. Ke každému elektronickému kupónu
je přidělen bezpečnostní kód.
(4) Vozidlo v systému časového zpoplatnění s výjimkou vozidla osvobozeného od zpoplatnění podle
§ 20a musí být vybaveno elektronickým kupónem.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví bližší podrobnosti o umístění elektronického kupónu ve vozidle
nebo na vozidle v systému časového zpoplatnění, o nakládání s elektronickým kupónem, o výdeji, výměně
a o vracení elektronických kupónů.
Poznámka pod čarou č. 11j zní:
11j

) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.“.

11. V § 21b odst. 3 se slovo „sedm“ nahrazuje
slovem „deset“ a slovo „sedmého“ se nahrazuje slovem
„desátého“.
12. § 21b včetně nadpisu zní:
„§ 21b
Doba platnosti elektronického kupónu
(1) Dobou platnosti elektronického kupónu se rozumí doba, na kterou byl k identifikačnímu číslu daného elektronického kupónu uhrazen časový poplatek.
Doba platnosti elektronického kupónu počíná dnem
určeným při úhradě časového poplatku osobou, která
jej uhradila, a končí:
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a) v případě časového poplatku na jeden rok uplynutím dne předcházejícího témuž dni a měsíci bezprostředně následujícího kalendářního roku. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci
následujícího kalendářního roku, skončí uvedená
doba uplynutím posledního dne tohoto kalendářního měsíce,
b) v případě časového poplatku na jeden měsíc uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce,
který předchází dni, který se číselně shoduje
s prvním dnem období, na které byl časový poplatek uhrazen. Není-li takový den v příslušném kalendářním měsíci, skončí uvedená doba uplynutím
posledního dne tohoto kalendářního měsíce, a
c) v případě časového poplatku na deset dnů uplynutím devátého dne následujícího po prvním dni období, na které byl časový poplatek uhrazen.
(2) Počátek doby platnosti elektronického kupónu lze stanovit nejdříve na den úhrady časového poplatku a nejpozději na šedesátý den po dni úhrady časového poplatku.“.
13. V § 21c se slovo „sedm“ nahrazuje slovem
„deset“.
14. § 21c včetně nadpisu zní:
„§ 21c
Výdej elektronických kupónů
(1) Výdej elektronických kupónů, výběr časových
poplatků a vedení evidence údajů o elektronických kupónech, jejich identifikačních číslech, bezpečnostních
kódech, uhrazených časových poplatcích, vybraných
kaucích a poskytnutých bonusech zajišťuje Ministerstvo dopravy, které může pověřit těmito činnostmi,
včetně výběru časových poplatků, organizaci zřízenou
Ministerstvem dopravy (dále jen „provozovatel systému časového zpoplatnění“). Činnostmi spojenými s výdejem elektronických kupónů a výběrem časových poplatků může provozovatel systému časového zpoplatnění pověřit fyzickou nebo právnickou osobu.
(2) Provozovatel systému časového zpoplatnění
vede v evidenci údajů o časových poplatcích záznamy o identifikačních číslech elektronických kupónů
a o době, na kterou byl uhrazen časový poplatek k příslušnému identifikačnímu číslu elektronického kupónu,
a další údaje v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.
(3) Provozovatel systému časového zpoplatnění
nebo jím zmocněná osoba je oprávněna k výběru
a) časového poplatku,
b) kauce proti vydání elektronického kupónu,
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c) úplaty za službu dle odstavce 8.
(4) Provozovatel systému časového zpoplatnění je
povinen poskytnout bezúplatně elektronický kupón
osobě, která o to požádá a současně uhradí časový poplatek. Při úhradě časového poplatku na jeden měsíc
nebo na deset dnů je provozovatel systému časového
zpoplatnění oprávněn vybrat kauci proti vydání elektronického kupónu ve výši stanovené prováděcím předpisem. Při úhradě časového poplatku na další období
k již vydanému elektronickému kupónu se kauce nevybírá. Složení kauce je zárukou, že elektronický kupón
bude vrácen nepoškozený. Výše kauce nesmí převýšit
pořizovací cenu elektronického kupónu. Výši kauce
a bližší podrobnosti o podmínkách výběru a vrácení
kauce stanoví prováděcí právní předpis.
(5) Po převzetí nepoškozeného elektronického
kupónu vrátí provozovatel systému časového zpoplatnění kauci v plné výši osobě, která při vrácení nepoškozeného elektronického kupónu uvede bezpečnostní
kód přidělený k tomuto elektronickému kupónu.
(6) Uhrazená kauce se nevrací v případě, že provozovateli systému časového zpoplatnění nebude vrácen nepoškozený elektronický kupón spolu s uvedením
přiděleného bezpečnostního kódu do 1 roku od skončení období, na které byl k elektronickému kupónu
naposled uhrazen časový poplatek. Nevrácené kauce
jsou příjmem státního rozpočtu.
(7) V případě vrácení elektronického kupónu před
uplynutím doby jeho platnosti se uhrazený časový poplatek ani jeho část nevrací.
(8) Provozovatel systému časového zpoplatnění
provede v evidenci údajů o elektronických kupónech
záznam o vyřazení poškozeného, zničeného nebo ztraceného elektronického kupónu z evidence na požádání
osoby, která uvede identifikační číslo a bezpečnostní
kód přidělené k takovému elektronickému kupónu.
Provozovatel systému časového zpoplatnění současně
převede údaje o době platnosti poškozeného, zničeného nebo ztraceného elektronického kupónu k identifikačnímu číslu nově poskytnutého elektronického kupónu náhradou za poškozený, zničený nebo ztracený
elektronický kupón osobě, která o to požádá a uhradí
za službu podle tohoto odstavce úplatu, jejíž výši stanoví prováděcí právní předpis.
(9) Výše úplaty za službu související s vyřazením
elektronického kupónu z evidence a vydáním nového
elektronického kupónu dle odstavce 8 nesmí přesáhnout výši kauce dle odstavce 4. Přijaté úplaty za službu
dle odstavce 8 jsou příjmem provozovatele systému časového zpoplatnění.“.
15. § 21d včetně nadpisu zní:
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„§ 21d
Způsob placení časového poplatku a bonus
(1) Časový poplatek se hradí u provozovatele systému časového zpoplatnění podle § 21c. Uvedením
identifikačního čísla elektronického kupónu prokáže
řidič vozidla v systému časového zpoplatnění úhradu
časového poplatku.
(2) Provozovatel systému časového zpoplatnění
může poskytnout slevu (bonus) z časového poplatku
při opakované úhradě časového poplatku na jeden
rok. Bližší podrobnosti o podmínkách poskytnutí bonusu stanoví prováděcí právní předpis.
(3) Výše poskytnutého bonusu nesmí převýšit
30 % z výše časového poplatku na jeden rok stanoveného prováděcím právním předpisem ke dni jeho
úhrady. Výši bonusu stanoví prováděcí právní předpis.“.
16. § 21e včetně nadpisu zní:
„§ 21e
Povinnosti řidiče vozidla v systému
časového zpoplatnění
Řidič vozidla v systému časového zpoplatnění je
povinen
a) uhradit časový poplatek,
b) umístit elektronický kupón ve vozidle nebo na vozidle na místo určené prováděcím předpisem,
c) sledovat technickou funkčnost elektronického kupónu,
d) na požádání umožnit kontrolu úhrady časového
poplatku příslušníkem Policie České republiky
(dále jen „policista“) nebo celníkem,
a na požádání předložit doklady potřebné ke kontrole
podmínek pro uplatnění osvobození podle § 20a odst. 1
policistou nebo celníkem.“.
17. V § 22 odst. 1 se za slovy „jehož největší povolená hmotnost činí“ slova „nejméně 12 tun“ nahrazují slovy „více než 3,5 tuny“ a slova „ , nebo jízdní
soupravou, jejíž největší povolená hmotnost činí nejméně 12 tun“ se zrušují.
18. V § 22 odstavec 2 zní:
„(2) Výše mýtného se zjišťuje pomocí systému
elektronického mýtného, jehož součástí je elektronické
palubní zařízení schválené podle zvláštního zákona11j),
kterým musí být vybaveno vozidlo v systému elektronického mýtného (dále jen „elektronické zařízení“).
Elektronické zařízení je nepřenositelné a jeho užití je
vázáno na konkrétní vozidlo zaevidované v systému
elektronického mýtného. Výše mýtného se stanoví součinem sazby mýtného a ujeté vzdálenosti po zpoplat-
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něné pozemní komunikaci. Sazby mýtného mohou být
rozlišeny podle emisní třídy vozidla, počtu náprav vozidla nebo jízdní soupravy, období dne, dne nebo podle
období roku.“.
19. V § 22 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ , s výjimkou podle § 20a odst. 2“.
20. V 22 odstavec 4 zní:
„(4) Výši sazeb mýtného a rozlišení sazeb mýtného podle kritérií uvedených v odstavci 2 stanoví prováděcí právní předpis.“.
21. V § 22 se doplňují odstavce 5 až 7, které znějí:
„(5) Při stanovení sazeb mýtného nesmí celkový
výnos z uloženého mýtného za období kalendářního
roku překročit poměrnou část nákladů vynaložených
na zpoplatněné pozemní komunikace. Náklady vynaloženými na zpoplatněné pozemní komunikace jsou
a) náklady na výstavbu zpoplatněných pozemních
komunikací,
b) náklady na údržbu a opravu zpoplatněných pozemních komunikací,
c) náklady na správu související s provozem zpoplatněných pozemních komunikací a
d) náklady na výstavbu a provoz systému elektronického mýtného.
(6) Překročí-li v kalendářním roce celkový příjem
z uloženého mýtného poměrnou část nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace podle odstavce 5, sazby mýtného se upraví do dvou let od zjištění tohoto překročení tak, aby celkový výnos z uloženého mýtného nepřesáhl výši těchto nákladů.
(7) Strukturu, popis, způsob výpočtu nákladů
uvedených v odstavci 5 a způsob stanovení sazeb mýtného stanoví prováděcí právní předpis.“.
22. V § 22b odst. 3 se ve větě druhé za slova „Bezpečnostní informační službě“ vkládají slova „ , Celní
správě České republiky v rozsahu nezbytném pro výkon působnosti podle tohoto zákona“.
23. § 22c se odstavec 6 zrušuje.
24. Za § 22d se vkládá nový § 22e, který zní:
„§ 22e
Nezaplatí-li dlužné mýtné provozovatel vozidla
v systému elektronického mýtného ani na základě výzvy provozovatele systému elektronického mýtného,
ve kterém bude stanovena přiměřená lhůta k úhradě,
je provozovatel elektronického mýtného oprávněn domáhat se svého práva u soudu včetně zaplacení úroku
z prodlení určeného předpisy práva občanského.“.
25. § 38a odstavec 1 včetně nadpisu zní:
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„Kontrolní vážení vozidel
§ 38a
(1) Na dálnicích, silnicích a místních komunikacích se provádí kontrolní vážení a měření (dále jen
„kontrolní vážení“) silničních motorových vozidel kategorií N2, N310) a jejich jízdních souprav s přípojnými
vozidly kategorií O2, O3 a O4 a dále motorových vozidel kategorie OT3, OT410) (dále jen „vozidlo“).“.
26. V § 38a odstavec 2 zní:
„(2) Podle tohoto zákona se rozlišují dvě kategorie kontrolního vážení:
a) kontrolní vážení vozidla nepřenosnými vysokorychlostními vahami, při kterém nedochází k odklonění vozidla z provozu (dále jen „vysokorychlostní kontrolní vážení“), a
b) kontrolní vážení vozidla všemi jinými technickými
zařízeními, než jaká jsou uvedena v písmenu a)
výše, při kterém dochází k odklonění vozidla
z provozu (dále jen „nízkorychlostní kontrolní vážení“).“.
27. V § 38a odstavec 3 zní:
„(3) Nízkorychlostní kontrolní vážení
a) zajišťuje správce pozemní komunikace v součinnosti s Policií České republiky nebo s celními
úřady,
b) provádí Policie České republiky nebo celní úřady
samostatně.“.
28. V § 38a se doplňují odstavce 4, 5 a 6, které
znějí:
„(4) Vysokorychlostní kontrolní vážení
a) zajišťuje a provádí místně příslušný silniční správní
úřad kraje,
b) zajišťuje a provádí místně příslušný silniční správní
úřad obce,
c) provádí Policie České republiky nebo celní úřady
v součinnosti s místně příslušným silničním správním úřadem kraje anebo obce.
(5) Místní příslušnost silničního správního úřadu
kraje k zajištění a provádění vysokorychlostního kontrolního vážení je určena podle ustanovení § 40 odst. 3
písm. g).
(6) Místní příslušnost silničního správního úřadu
obce k zajištění a provádění vysokorychlostního kontrolního vážení je určena podle ustanovení § 40 odst. 5
písm. d).“.
29. V § 38a se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Nízkorychlostní kontrolní vážení zahrnuje
kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozi-
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dla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu
a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry vozidla a kontrolu největších povolených rozměrů vozidel a jízdních souprav10).“.
30. V § 38a se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Vysokorychlostní kontrolní vážení zahrnuje
kontrolu největší povolené hmotnosti silničního vozidla, kontrolu největší povolené hmotnosti na nápravu
a skupiny náprav vozidla, další hmotnostní poměry
vozidla10).“.
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mínky, že vozidlo je technicky způsobilé k provozu na
pozemních komunikacích1).
(2) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním
vážení, že nápravový tlak překračuje míru stanovenou
zvláštním právním předpisem10), nesmí řidič pokračovat v jízdě.
(3) Nejsou-li splněny podmínky pro pokračování
v další jízdě podle odstavce 1 nebo 2, je oprávněn zabránit řidiči v další jízdě i celník.“.
33. Za § 38c se vkládá nový § 38d, který zní:

31. § 38b zní:
„§ 38b
(1) Řidič vozidla je povinen na výzvu policisty
nebo celníka podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení. Zajížďka k technickému zařízení na
nízkorychlostní kontrolní vážení, včetně cesty zpět na
pozemní komunikaci, nesmí být delší než 16 kilometrů.
(2) Při nízkorychlostním kontrolním vážení je řidič vozidla povinen řídit se pokyny osoby obsluhující
zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení.
(3) O výsledku nízkorychlostního kontrolního
vážení vydá osoba obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel řidiči doklad, který zašle
též provozovateli vozidla.
(4) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním
vážení dodržení hodnot vozidla stanovených zvláštním
právním předpisem10), může řidič vozidla pokračovat
v další jízdě. V tomto případě není možné účtovat řidiči
žádné náklady nízkorychlostního kontrolního vážení.
(5) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním
vážení překročení hodnot stanovených zvláštním právním předpisem10), je toto porušení projednáno na základě zvláštního zákona2) jako přestupek17) řidiče a též
jako správní delikt provozovatele vozidla. Provozovatel vozidla je povinen uhradit náklady nízkorychlostního kontrolního vážení.
(6) Způsob provádění nízkorychlostního kontrolního vážení, způsob stanovení nákladů spojených s nízkorychlostním kontrolním vážením, náležitosti dokladu o výsledku nízkorychlostního kontrolního vážení a vzor dokladu stanoví prováděcí právní předpis.“.
32. § 38c zní:
„§ 38c
(1) Zjistí-li se při nízkorychlostním kontrolním
vážení, že rozměry vozidla nebo jeho celková hmotnost
přesahují hodnotu stanovenou zvláštním právním předpisem10), může řidič pokračovat v další jízdě pouze na
základě povolení ke zvláštnímu užívání (§ 25) a za pod-

„§ 38d
(1) Řidič vozidla je povinen vždy podrobit vozidlo vysokorychlostnímu kontrolnímu vážení, které je
prováděno na trase vozidla, bez ohledu na to, je-li řidič
obeznámen s místem, kde dochází k vysokorychlostnímu vážení.
(2) Řidič vozidla nesmí měnit trasu vozidla tak,
aby se vědomě vyhýbal místu, kde se vysokorychlostní
vážení provádí.
(3) Řidič vozidla je povinen na výzvu policisty
nebo celníka podrobit vozidlo vysokorychlostnímu
kontrolnímu vážení.
(4) Zjistí-li se při vysokorychlostním kontrolním
vážení překročení hodnot stanovených zvláštním právním předpisem10), vystaví příslušný silniční správní
úřad provádějící vysokorychlostní kontrolní vážení doklad, který doručí provozovateli vozidla a následně
jeho řidiči. Není-li tímto zákonem stanoveno jinak,
platí pro doručování dokladu příslušná ustanovení
správního řádu19).
(5) Zjistí-li se při vysokorychlostním kontrolním
vážení překročení hodnot stanovených zvláštním právním předpisem10), je toto porušení projednáno na základě zvláštního zákona2) jako přestupek17) řidiče a též
jako správní delikt provozovatele vozidla. Provozovatel vozidla je povinen uhradit náklady vážení.
(6) Zjistí-li se při vysokorychlostním kontrolním
vážení překročení hodnot stanovených zvláštním právním předpisem10), je provozovatel vozidla povinen
vždy na žádost příslušného silničního správního úřadu
poskytnout údaje o totožnosti řidiče přetíženého vozidla.
(7) Způsob provádění vysokorychlostního kontrolního vážení, způsob stanovení nákladů spojených
s vysokorychlostním kontrolním vážením, náležitosti
dokladu o výsledku vysokorychlostního kontrolního
vážení a vzor dokladu stanoví prováděcí právní předpis.“.
34. § 39 včetně nadpisu zní:

Strana 4882

Sbírka zákonů č. 347 / 2009

„§ 39
Mimořádné změny dopravního významu
Dojde-li k podstatnému nárůstu zatížení části pozemní komunikace, jejíž stavební stav nebo dopravně
technický stav tomuto nárůstu zjevně neodpovídá, je
osoba, která nárůst způsobila, povinna uhradit vlastníkovi dotčené části pozemní komunikace náklady spojené s nezbytnou úpravou a opravou takto dotčené části
pozemní komunikace. Nedojde-li k dohodě o výši
úhrady s vlastníkem dotčené části pozemní komunikace, rozhodne na návrh vlastníka soud.“.
35. V § 40 odst. 3 se doplňují písmena g) a h),
která znějí:
„g) zajišťuje a provádí vysokorychlostní kontrolní vážení na silnicích, které se nacházejí v územním obvodu kraje,
h) projednává správní delikty podle § 42a odst. 4
písm. e) a podle § 42b odst. 1 písm. r), s) a t), které
byly spáchány na silnicích nacházejících se v územním obvodu kraje.“.
36. V § 40 odst. 4 písmeno b) zní:
„b) projednávají správní delikty podle § 42a a 42b ve
věcech dálnic a silnic podle tohoto zákona a podle
zvláštního právního předpisu s výjimkou věcí, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad17), s výjimkou správních deliktů podle § 42a odst. 2 až 4
a § 42b odst. 2, k jejichž projednávání je příslušný
celní úřad, a s výjimkou správních deliktů, které projednává krajský úřad podle § 40 odst. 3
písm. h).“.
37. V § 40 odst. 5 písmeno b) zní:
„b) projednávají správní delikty podle § 42a a § 42b ve
věcech místních komunikací a veřejně přístupných
účelových komunikací, s výjimkou správních deliktů, k jejichž projednávání je příslušný celní úřad
nebo krajský úřad.“.
38. V § 40 odst. 5 se na konci písmene c) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) zajišťují a provádí vysokorychlostní kontrolní vážení na místních komunikacích, které se nacházejí
v územním obvodu obce.“.
39. V § 40 odst. 7 písmena a) a b) znějí:
„a) zastavit vozidlo a podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení,
b) nařídit řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo a zabránit mu v další jízdě použitím technického prostředku, odmítne-li podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení nebo překročí-li vozidlo při nízkorychlostním kontrolním vážení podle § 38a povolenou hmotnost,“.
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40. V § 40 odst. 7 písm. c) se za slovy „zda je
vybaveno funkčním elektronickým zařízením,“ slovo
„a“ nahrazuje čárkou a za slova „zda je evidováno v systému elektronického mýtného“ se vkládají slova „a
zda jsou do elektronického zařízení zadány údaje
umožňující správné stanovení mýtného“.
41. V § 40 odst. 7 písmeno d) zní:
„d) zastavit vozidlo v systému časového zpoplatnění,
zjistit totožnost řidiče a podrobit vozidlo kontrole
vybavení elektronickým kupónem a úhrady časového poplatku,“.
42. V § 42a odst. 1 se na konci písmene o) doplňuje slovo „nebo“.
43. V § 42a odst. 1 se na konci textu písmene p)
slovo „nebo“ zrušuje, čárka se nahrazuje tečkou a písmeno q) se zrušuje.
44. V § 42a odst. 2 se na konci písmene a) doplňuje slovo „nebo“.
45. V § 42a odst. 2 písmeno b) zní:
„b) neumístí ve vozidle nebo na vozidle na místě stanoveném prováděcím právním předpisem elektronický kupón.“.
46. V § 42a odst. 2 se písmena c) až e) zrušují.
47. V § 42a odst. 3 se na konci písmene e) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) nezajistí úhradu mýtného.“.

a)

b)
c)

d)

48. V § 42a odstavec 4 zní:
„(4) Řidič vozidla se dopustí přestupku tím, že
neuposlechne výzvy policisty nebo celníka, aby
podrobil vozidlo nízkorychlostnímu anebo vysokorychlostnímu kontrolnímu vážení,
neuposlechne pokyn osoby obsluhující zařízení na
nízkorychlostní kontrolní vážení, nebo
vozidlo překročí při nízkorychlostním kontrolním
vážení hodnoty stanovené zvláštním právním
předpisem10), nebo
pokračuje v jízdě, ačkoli při nízkorychlostním
kontrolním vážení tohoto vozidla bylo zjištěno
překročení hodnoty hmotnosti stanovené zvláštním právním předpisem, nebo“.

49. V § 42a odst. 4 se doplňují písmena e) a f),
která znějí:
„e) vozidlo překročí při vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním
předpisem10), nebo
f) bez vážného důvodu změní trasu vozidla tak, aby
se vědomě vyhnul místu, kde se vysokorychlostní
vážení provádí.“.
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50. V § 42a odst. 7 písm. a) se slova „ , odstavce 2
písm. a), odstavce 3 písm. a), b), c), d)“ zrušují.
51. V § 42a odst. 7 písmeno b) zní:
„b) do 300 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), n) a p),“.
52. V § 42a odst. 7 písmeno d) zní:
„d) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. m) a odstavců 2 a 3,“.
53. V § 42a odst. 7 písmeno e) zní:
„e) v blokovém řízení do 5 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 2, odstavce 3 písm. a) až e) a odstavce 4 písm. f),“.
54. V § 42a odst. 7 se doplňují písmena f), g) a h),
která znějí:
„f) v blokovém řízení do 30 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 4 písm. a), b) a d),
g) v blokovém řízení do 15 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 4 písm. c),
h) v příkazním řízení do 30 000 Kč, jde-li o přestupek
podle odstavce 4 písm. e).“.
55. V § 42a se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Určení výměry pokuty, kterou lze udělit za
přestupek podle odstavce 7 písm. g) a h), je stanoveno
zvláštním právním předpisem.“.
56. V § 42b odst. 1 se na konci písmene o) doplňuje slovo „nebo“.
57. V § 42b odst. 1 se na konci textu písmene p)
slovo „nebo“ a písmeno q) zrušují.
58. V § 42b odst. 1 se doplňují písmena r), s) a t),
která znějí:
„r) jako provozovatel vozidla provozuje vozidlo, které
překročí při nízkorychlostním anebo vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené
zvláštním právním předpisem10),
s) jako provozovatel vozidla přikáže, dovolí, svěří
nebo umožní řízení vozidla, jehož hmotnost převyšuje hodnoty stanovené podle zvláštního právního předpisu10),
t) jako provozovatel vozidla neoznámí na žádost příslušného správního úřadu obce nebo kraje totožnost řidiče vozidla, které překročí při vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené
zvláštním právním předpisem10).“.
59. V § 42b odst. 5 písmeno a) zní:
„a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), r) a s),“.
60. V § 42b odst. 5 písmeno b) zní:
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„b) do 300 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), n)
a p),“.
61. V § 42b odst. 5 písmeno d) zní:
„d) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. m), t) a odstavce 2,“.
62. V § 42b odst. 5 se doplňuje písmeno e), které
zní:
„e) v příkazním řízení do 50 000 Kč, jde-li o správní
delikt podle odstavce 1 písm. r) a s).“.
63. V § 42b se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Určení výměry pokuty, kterou lze udělit za
správní delikt podle odstavce 5 písm. e), je stanoveno
zvláštním právním předpisem.“.
64. V § 43 odstavec 2 zní:
„(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se
přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke
způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán, s výjimkou
správního deliktu podle § 42b odst. 1 písm. r), kde
určení výměry pokuty stanoví zvláštní právní předpis.“.
65. V § 43 odstavec 4 zní:
„(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním
stupni projednává v přenesené působnosti obecní úřad
obce s rozšířenou působností nebo obec, anebo krajský
úřad podle působnosti stanovené v § 40 odst. 3
písm. h), anebo celní úřad podle působnosti stanovené
v § 40 odst. 4, 5, 7 a 8. Správní delikty podle § 42a
odst. 2, odst. 3 písm. b) a § 42a odst. 4 písm. a), b),
c), d) a f) může projednat v blokovém řízení Policie
České republiky nebo celní úřad.“.
66. V § 43 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Bez ohledu na jiná ustanovení tohoto zákona,
je-li řidič současně provozovatel vozidla, které překročí
při nízkorychlostním anebo vysokorychlostním kontrolním vážení hodnoty stanovené zvláštním právním
předpisem10), je odpovědnost za správní delikt posuzována pouze podle příslušných ustanovení § 42a tohoto
zákona.“.
67. V § 46 odst. 2 se za slova „§ 10 odst. 5,“ vkládají slova „§ 12a odst. 3,“, za slova „§ 21e odst. 2,“ se
vkládají slova „§ 22 odst. 4 a 7,“ a slova „§ 22a odst. 2“
se nahrazují slovy „§ 22a odst. 4“.
68. V § 46 odst. 2 se slova „§ 21e odst. 1 písm. a),
§ 21e odst. 2“ nahrazují slovy „§ 21a odst. 5, § 21c
odst. 2, 4 a 8, § 21e písm. b)“.

Sbírka zákonů č. 347 / 2009
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69. V § 46 odst. 2 se za slova „§ 38b odst. 6“
vkládají slova „§ 38d odst. 7“.

znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb.
a zákona č. 80/2006 Sb., se mění takto:

Čl. II

1. V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene i) doplňují slova „a systému časového zpoplatnění“.

Přechodná ustanovení
1. Užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí více než 3,5 tuny
a méně než 12 tun, které bylo v roce 2008 opatřeno
kupónem prokazujícím úhradu časového poplatku na
kalendářní rok 2008 nebo na jeden měsíc nebo na sedm
dnů a u něhož platnost tohoto kupónu skončí po
31. prosinci 2008, podléhá úhradě mýtného ode dne,
který bezprostředně následuje po dni, který je posledním dnem platnosti kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku na jeden měsíc nebo na sedm dnů,
nejpozději dnem 1. února 2009. Způsob použití kupónu a jeho platnost, kontrola úhrady časového poplatku a správní trestání se řídí dosavadními právními
předpisy.
2. Užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny,
které bylo v roce 2009 opatřeno kupónem prokazujícím úhradu časového poplatku na kalendářní rok 2009
nebo na jeden měsíc nebo na sedm dnů a u něhož platnost tohoto kupónu skončí po 31. prosinci 2009, podléhá úhradě časového poplatku a povinnosti vybavení
elektronickým kupónem podle tohoto zákona ode dne,
který bezprostředně následuje po dni, který je posledním dnem platnosti kupónu prokazujícího úhradu časového poplatku, nejpozději dnem 1. února 2010. Způsob použití kupónu a jeho platnost, kontrola úhrady
časového poplatku a správní trestání se řídí dosavadními právními předpisy.
3. Nedojde-li od účinnosti tohoto zákona v systému elektronického mýtného provozovaného ke dni
účinnosti tohoto zákona k podstatné změně systému,
stanoví se sazby mýtného v tomto systému elektronického mýtného podle dosavadní právní úpravy.

2. V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) převody výnosů z časového poplatku5) a nevrácených kaucí5),“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích
Čl. IV
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve
znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb.,
zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 193/2003 Sb., zákona
č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 237/
/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006
Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb.,
zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 137/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb. a zákona č. 227/
/2009 Sb., se mění takto:
V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:
„(4) Ministerstvo zajistí správním orgánům krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností výdej požadovaných informací z centrálního
registru vozidel způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup, pokud došlo k porušení zvláštního
zákona4a).
4a

) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Státním fondu
dopravní infrastruktury

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. III

Čl. V
Zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní
infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů
majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010,
s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4, 6, 10, 12, 14, 15, 16,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 56, 57, 60, 68, čl. II bodu 1
poslední věty, čl. II bodu 2 a části druhé čl. III, která
nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2011.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Sbírka zákonů č. 348 / 2009
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348
ZÁKON
ze dne 11. září 2009,
kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

cích a městech v zařízeních určených k přechodnému
ubytování za úplatu.“.
2. V § 7 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.

ČÁST PRVNÍ
Čl. I
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb.,
zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona
č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/
/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 229/2003
Sb. a zákona č. 270/2007 Sb., se mění takto:

3. V § 7 odstavec 4 zní:
„(4) Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí až
6 Kč za každé využité lůžko a den. Obec může po
dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální
částkou.“.
ČÁST DRUHÁ
Čl. II
Účinnost

1. V § 7 odstavec 1 zní:
„(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v ob-

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Sbírka zákonů č. 349 / 2009
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349
ZÁKON
ze dne 11. září 2009,
kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito
druhy.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
1a

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. I
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění 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. a zákona č. 227/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) volně žijící živočich (dále jen „živočich“) je jedinec
živočišného druhu, jehož populace se udržují v přírodě samovolně, a to včetně jedince odchovaného
v lidské péči vypuštěného v souladu s právními
předpisy do přírody. Živočichem se rozumí všechna vývojová stadia daného jedince. Jedinec zdivočelé populace domestikovaného druhu se za
volně žijícího živočicha nepovažuje,“.

) Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu
s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně
některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými
druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb.
Nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu
s nimi.
Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech
k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s těmito druhy.“.

Dosavadní písmena e) až t) se označují jako písmena f)
až u).
Dosavadní poznámky pod čarou č. 1 až 1e se označují
jako poznámky pod čarou č. 1b až 1g, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
3. V § 3 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) záchranná stanice je zařízení, které na konkrétně
vymezeném území působnosti zajišťuje komplexní
péči o všechny živočichy dočasně neschopné přežít
ve volné přírodě s cílem navrátit je do přírody, živočichům trvale neschopným přežít ve volné přírodě poskytuje, je-li to vhodné a účelné vzhledem
k jejich zdravotnímu stavu, odpovídající dlouhodobou péči, poskytuje informace o příčinách ohrožení
a vhodných způsobech ochrany živočichů a může
spolupracovat při provádění opatření k předcházení
zraňování nebo úhynu živočichů,“.

2. V § 3 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které včetně poznámek pod čarou č. 1
a 1a zní:

4. V § 3 odst. 1 písm. h) se slovo „čtvrté“ nahrazuje slovem „páté“.

„e) živočich odchovaný v lidské péči je jedinec živočišného druhu narozený a odchovaný v kontrolovaném prostředí1) jako potomek rodičů získaných
v souladu s tímto zákonem a právními předpisy
v oblasti obchodování s ohroženými druhy1a),

„r) Natura 20001g) je celistvá evropská soustava území
se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje
zachovat typy evropských stanovišť1d) a stanoviště
evropsky významných druhů1f) v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska
ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena vymezenými ptačími oblastmi a vyhlášenými
evropsky významnými lokalitami,“.

1

) Čl. 1 bod 4 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne
4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady
(ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů

5. V § 3 odst. 1 písmeno r) zní:
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6. V § 3 odst. 1 se za písmeno t) vkládá nové písmeno u), které zní:
„u) celistvostí evropsky významné lokality anebo ptačí
oblasti se rozumí soudržnost ekologických struktur a funkcí evropsky významné lokality anebo
ptačí oblasti posuzovaná ve vztahu k předmětům
jejich ochrany,“.
Dosavadní písmeno u) se označuje jako písmeno v).
7. V § 3 odst. 2 se slova „Ty typy evropských
stanovišť [odstavec 1 písm. m)], včetně prioritních,
a ty evropsky významné druhy [odstavec 1 písm. n)],
včetně prioritních“ nahrazují slovy „Typy evropských
stanovišť a evropsky významné druhy“.
8. V § 4 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou
č. 3a zní:
„(3) Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody
z hlediska tohoto zákona je také nezbytné ke schválení
lesních hospodářských plánů a protokolárnímu předání
lesních hospodářských osnov2), k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních cest
a lesních melioračních systémů. K pěstebním a těžebním
zásahům v lesích prováděným v souladu s lesním hospodářským plánem nebo protokolárně převzatou lesní
hospodářskou osnovou a při nahodilé těžbě se závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody nevyžaduje. Závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských
plánů a protokolárnímu předání lesních hospodářských
osnov se vydává na žádost příslušného orgánu státní
správy lesů. K závazným stanoviskům vydaným po
lhůtě 60 dnů od doručení žádosti příslušnému orgánu
ochrany přírody se nepřihlíží. Požádá-li vlastník3a)
o předběžnou informaci podle § 90 odst. 17 o podmínkách vydání souhlasného závazného stanoviska ke
schválení lesního hospodářského plánu, příslušný
orgán tuto informaci poskytne zpravidla ke dni konání
základního šetření, nejpozději do 60 dnů od obdržení
žádosti.
3a

) § 58 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

9. V § 4 se doplňuje odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 3b zní:
„(4) V rámci řízení o vydání závazného stanoviska
podle odstavce 3 orgán ochrany přírody provede také
hodnocení důsledků lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov pro evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. Orgán ochrany přírody nevydá souhlasné závazné stanovisko ke schválení lesních
hospodářských plánů a protokolárnímu předání lesních
hospodářských osnov, pokud by měly významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany evrop-
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sky významné lokality nebo ptačí oblasti. V ostatních
případech orgán ochrany přírody vydá souhlasné závazné stanovisko. Závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a protokolárnímu předání
lesních hospodářských osnov nahrazuje odůvodněné
stanovisko podle § 45i odst. 1. Na postup hodnocení
důsledků lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov se nepoužijí ustanovení zvláštních
právních předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí3b).
3b

) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V § 5 odst. 5 se za slovo „křížence“ vkládá
slovo „druhů“.
11. V § 5 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6,
který zní:
„(6) Orgán ochrany přírody může rozhodnout
v souladu se zvláštními právními předpisy4b) o odlovu
geograficky nepůvodních živočichů, včetně stanovení
podmínek.“.
Dosavadní odstavce 6 až 10 se označují jako odstavce 7
až 11.
12. V § 5 odstavec 9 zní:
„(9) Záchrannou stanici lze provozovat pouze na
základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí
o povolení k provozování záchranné stanice, v rámci
něhož se stanoví místo, kde se záchranná stanice nachází, vymezení její územní působnosti a rozsah péče,
kterou může záchranná stanice poskytovat s ohledem
na její vybavení a odborné zázemí. V žádosti o povolení
k provozování záchranné stanice musí být navržen rozsah poskytované péče, vymezení územní působnosti
a popsáno její personální, organizační a technické zajištění. Ministerstvo životního prostředí si k vydání rozhodnutí vyžádá stanovisko místně příslušného orgánu
ochrany zvířat, myslivosti a veterinární správy4b).
Označení „záchranná stanice“ může používat pouze
ten, kdo je držitelem platného povolení k provozování
stanice podle tohoto ustanovení (dále jen „provozovatel
záchranné stanice“). Ministerstvo životního prostředí
vede přehled záchranných stanic a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
13. V § 5a se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5
a 6.
14. V § 5b odst. 4 se slova „prováděcím právním
předpisem, který“ nahrazují slovy „opatřením obecné
povahy, které“.
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15. V § 8 odstavce 1 až 3 včetně poznámek pod
čarou č. 6 až 6b znějí:
„(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení
orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak.
Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení
ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán
ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním
správním úřadem6) a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po
dohodě s drážním správním úřadem6a).
(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů
pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při
provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků,
k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení
elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při
provozování těchto soustav6b) a z důvodů zdravotních,
není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto
důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů
předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.
(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto
velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním
předpisem.
6

) § 15 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 80/2006 Sb. a zákona č. 186/2006
Sb.

6a

) § 10 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
zákona č. 175/2002 Sb.

6b

) Například § 47 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
§ 24 odst. 3 písm. g), § 25 odst. 4 písm. h), § 58 odst. 1
písm. f) a § 59 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

16. V § 8 odstavec 5 zní:
„(5) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem nedovolené zásahy do dřevin, které jsou v rozporu s požadavky na jejich ochranu, náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les, náležitosti oznámení o kácení dřevin
a období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí.“.
17. V § 19 odst. 2 se slova „formou obecně závazné vyhlášky“ nahrazují slovy „opatřením obecné povahy“.
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18. V § 20 odst. 2 větě první se za slova „zástupci
obcí“ vkládají slova „a krajů“.
19. V § 24 odst. 2 se věta druhá zrušuje.
20. V § 24 odstavec 3 zní:
„(3) Výši poplatků podle odstavců 1 a 2, okruh
osob osvobozených od poplatku, vzor potvrzení o zaplacení poplatku nebo potvrzení o osvobození od poplatku a určení vybraných míst na území národního
parku, na která se povinnost platit poplatek za vstup
vztahuje, stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem.“.
21. V § 29 písmeno d) zní:
„d) vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vlastníků
a nájemců pozemků, osob zajišťujících lesní a zemědělské hospodaření, obranu státu a ochranu
státních hranic, požární ochranu, zdravotní a veterinární službu, při výkonu této činnosti,“.
22. V § 37 odst. 1 větě první se za slova „zvláště
chráněná území“ vkládají slova „ , s výjimkou chráněné
krajinné oblasti,“.
23. V § 37 odstavec 2 zní:
„(2) Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků
a změnám kultury pozemku v ochranném pásmu je
nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.“.
24. V § 39 se na začátek odstavce 1 vkládá věta
„Ochrana evropsky významných lokalit je zajišťována
přednostně v součinnosti s vlastníky pozemků.“ a ve
větě druhé se slova „orgánem, který je oprávněn k jejich
vyhlášení“ nahrazují slovy „příslušným orgánem
ochrany přírody“.
25. § 40 včetně nadpisu zní:
„§ 40
Postup při vyhlašování zvláště chráněných území
a ochranných pásem
těchto zvláště chráněných území
(1) Je-li třeba vyhlásit zvláště chráněné území
nebo jeho ochranné pásmo nebo vymezit zóny ochrany
národního parku či chráněné krajinné oblasti podle
části třetí tohoto zákona, orgán ochrany přírody zajistí
zpracování návrhu na vyhlášení zvláště chráněného
území, jeho ochranného pásma anebo návrhu na vymezení zóny ochrany národního parku či chráněné krajinné oblasti. V návrhu orgán ochrany přírody vyhodnotí stav dochovaného přírodního prostředí v území
a navrhne vhodný způsob a rozsah ochrany území
včetně jeho bližších ochranných podmínek.
(2) Návrh na vyhlášení národní přírodní rezer-
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vace, přírodní rezervace, národní přírodní památky,
přírodní památky nebo ochranného pásma těchto
zvláště chráněných území zašle orgán ochrany přírody
příslušný k jejich vyhlášení obcím a krajům, jejichž
území se návrh dotýká. Vlastníkům nemovitostí dotčených návrhem a zapsaných v katastru nemovitostí dále
zašle písemné oznámení o předložení návrhu k projednání spolu s informací o tom, kde je možno se seznámit
s jeho úplným zněním, kdo je oprávněn podat k němu
námitky a kdy uplyne lhůta pro jejich podání. Oznámení zároveň zveřejní na portálu veřejné správy.
(3) Návrh na vyhlášení národního parku nebo
chráněné krajinné oblasti nebo jejich ochranného pásma, nebo vymezení zón ochrany národního parku
anebo chráněné krajinné oblasti zašle Ministerstvo životního prostředí obcím a krajům, jejichž území se návrh dotýká. Vlastníkům nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí a nacházejících se v území, které má být
podle tohoto návrhu nově zařazeno do první nebo
druhé zóny ochrany národního parku anebo chráněné
krajinné oblasti nebo jehož stupeň ochrany má být podle tohoto návrhu zvýšen zařazením takového území
do první nebo druhé zóny ochrany národního parku
anebo chráněné krajinné oblasti, zašle Ministerstvo životního prostředí písemné oznámení o předložení návrhu k projednání spolu s informací o tom, kde je možno se seznámit s jeho úplným zněním, kdo je oprávněn
podat k němu námitky a kdy uplyne lhůta pro jejich
podání. Ministerstvo životního prostředí dále zveřejní
oznámení o předložení návrhu k projednání spolu s informací o tom, kde je možno se seznámit s jeho úplným
zněním, kdo je oprávněn podat k němu námitky a kdy
uplyne lhůta pro jejich podání, na portálu veřejné
správy. Dotčené obce doručí oznámení o předložení
návrhu k projednání veřejnou vyhláškou podle § 25
správního řádu, a to do 5 dnů ode dne, kdy jim návrh
došel. Spolu s oznámením o předložení návrhu k projednání dotčené obce doručí informaci o tom, kde se lze
seznámit s úplným zněním návrhu, kdo je oprávněn
podat námitky k němu a kdy uplyne lhůta pro jejich
podání.
(4) Písemné námitky k předloženému návrhu mohou uplatnit dotčené obce a kraje ve lhůtě 90 dnů od
obdržení návrhu a vlastníci nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou ve lhůtě 90 dnů od doručení písemného oznámení o předložení návrhu k projednání,
má-li být takové písemné oznámení vlastníkovi nemovitosti zasíláno, jinak ve lhůtě 90 dnů ode dne zveřejnění oznámení podle odstavce 2, popřípadě doručení
oznámení veřejnou vyhláškou podle odstavce 3. Námitky proti návrhu podle odstavce 2 se podávají orgánu
ochrany přírody příslušnému k vyhlášení zvláště chráněného území nebo jeho ochranného pásma, námitky
podle odstavce 3 Ministerstvu životního prostředí; k ná-
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mitkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Vlastník je oprávněn uplatnit námitky jen proti takovému navrženému způsobu nebo rozsahu ochrany,
jímž by byl dotčen ve výkonu svých práv nebo povinností. Orgán ochrany přírody rozhodne o došlých námitkách do 60 dnů od uplynutí lhůty pro uplatnění
námitek. O jednotlivých námitkách se rozhodne zpravidla ve společném řízení. Orgán ochrany přírody
uvede návrh do souladu s námitkami, kterým bylo vyhověno.
(5) Náležitosti a obsah návrhu podle odstavce 1
stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím
právním předpisem.
(6) Při změně vymezení způsobu nebo rozsahu
ochrany zvláště chráněného území nebo zón ochrany
národního parku či chráněné krajinné oblasti se postupuje podle odstavců 1 až 4 obdobně.
(7) Omezení vlastníků dotčených nemovitostí
nebo rozsah ochrany podle právního předpisu, kterým
se vyhlašuje nebo mění zvláště chráněné území nebo
jeho ochranné pásmo nebo vymezují či upravují zóny
ochrany národního parku či chráněné krajinné oblasti,
nesmí přesáhnout rozsah omezení nebo rozsah ochrany
vyplývajících z návrhu podle odstavce 1, upraveného
podle rozhodnutí o námitkách podle odstavce 2 nebo
3, pokud by tím byly zpřísněny nebo rozšířeny dosavadní ochranné podmínky nebo rozsah ochrany
území.“.
26. § 43 včetně nadpisu zní:
„§ 43
Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích
(1) Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 16, 26, 29, 34, § 35 odst. 2, § 36 odst. 2,
§ 45h a 45i v případech, kdy veřejný zájem výrazně
převažuje nad zájmem ochrany přírody, schvaluje
v každém jednotlivém případě svým usnesením vláda.
(2) Správním orgánem příslušným k udělení výjimky podle odstavce 1 je Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo po obdržení žádosti o výjimku
předloží tuto žádost do 60 dnů na jednání vlády. Do
30 dnů po projednání ve vládě vydá ministerstvo rozhodnutí podle usnesení vlády.
(3) Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 16, 26, 29, 34, § 35 odst. 2 a § 36 odst. 2
lze povolit v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje
nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany
přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany
zvláště chráněného území.
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(4) Výjimky podle odstavce 3 uděluje příslušný
orgán ochrany přírody a krajiny.“.
27. V § 45a odst. 2 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „nebo pokud pro zachování předmětu
ochrany nebude dostatečná ochrana podle § 45c
odst. 2“.
28. V § 45a odstavec 4 zní:
„(4) Sporné lokality oznámí Ministerstvo životního prostředí ve Sbírce zákonů formou sdělení.“.
29. V § 45b odst. 2 se slova „za zvláště chráněné
území, nebo nabytí účinnosti smluvní ochrany“ nahrazují slovy „podle § 45c odst. 1 za evropsky významnou
lokalitu zařazenou do evropského seznamu“.
30. § 45c včetně nadpisu zní:
„§ 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
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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 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, 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.“.
31. V § 45h odst. 1 větě první se slova „ovlivnit
území“ nahrazují slovy „ovlivnit příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost“ a ve větě druhé se slova
„a dále na lesní hospodářské plány a lesní hospodářské
osnovy, pro které závazné stanovisko podle § 4 odst. 3
v takovém případě zohlední čl. 6 odst. 3 a 4 směrnice
Rady 92/43/EHS“ zrušují.
32. V § 45h odst. 2 se za slova „pokud § 45i“
vkládají slova „nebo § 4 odst. 4“.
33. V § 45i odstavec 1 zní:
„(1) Ten, kdo zamýšlí pořídit koncepci nebo
uskutečnit záměr uvedený v § 45h odst. 1 (dále jen
„předkladatel“), je povinen návrh koncepce nebo záměru předložit orgánu ochrany přírody ke stanovisku,
zda může mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné
lokality nebo ptačí oblasti. Orgán ochrany přírody
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vydá odůvodněné stanovisko do 30 dnů ode dne doručení žádosti.“.

rody neprodleně Ministerstvo životního prostředí,
které informuje Komisi.“.

34. V § 45i odst. 8 se slova „negativní vliv na
území“ nahrazují slovy „významný negativní vliv na
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost“.

36. V § 49 odst. 2 se slova „tohoto zákona“ nahrazují slovy „odstavce 1“.

35. V § 45i odstavce 9 až 11 znějí:
„(9) Pokud posouzení podle odstavce 2 prokáže
negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a neexistuje variantní řešení bez negativního vlivu,
lze schválit jen variantu s nejmenším možným negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a až po uložení a zajištění kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění celkové
soudržnosti soustavy ptačích oblastí a evropsky významných lokalit podle odstavce 11. Kompenzačními
opatřeními pro účely koncepce se rozumí zajištění
možnosti nahradit lokalitu dotčenou realizací koncepce
v obdobném rozsahu a kvalitě a se stejnou mírou závaznosti a konkrétnosti, jakou má schvalovaná koncepce nebo její jednotlivé části. Kompenzačními opatřeními pro účely záměru se rozumí vytvoření podmínek pro zachování nebo zlepšení záměrem ovlivněných
předmětů ochrany ve stejné lokalitě nebo nahrazení
lokality jinou lokalitou v obdobném rozsahu a kvalitě.
(10) Jde-li o negativní vliv na lokalitu s prioritními
typy stanovišť nebo prioritními druhy, lze koncepci
nebo záměr schválit jen z důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Jiné
naléhavé důvody převažujícího veřejného zájmu mohou být důvodem ke schválení jen v souladu se stanoviskem Komise. Ministerstvo životního prostředí v tom
případě na základě dožádání příslušného orgánu požádá Komisi o stanovisko; ode dne odeslání žádosti
o stanovisko do dne doručení stanoviska lhůty v příslušných řízeních neběží. Dále se postupuje podle odstavce 9 obdobně.
(11) Jsou-li ve stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru nebo koncepce na životní prostředí uvedena kompenzační opatření, orgán ochrany přírody
může stanovit pouze tato kompenzační opatření. Kompenzační opatření podle odstavce 9 pro účely koncepce, včetně návrhu opatření k jejich zajištění, stanoví
orgán ochrany přírody. Tato kompenzační opatření
musí být zahrnuta do koncepce. Kompenzační opatření
podle odstavce 9 pro účely záměru stanoví rozhodnutím orgán ochrany přírody na základě dožádání orgánu
příslušného ke schválení záměru; uložení a zajištění
kompenzačních opatření je v tomto případě důvodem
pro přerušení řízení vedeného příslušným orgánem.
O uložených kompenzačních opatřeních a způsobu jejich zajištění informuje příslušný orgán ochrany pří-

37. V § 49 odstavec 4 zní:
„(4) Ustanovení odstavce 2 písm. a) neplatí pro
druhy kriticky a silně ohrožené. V případě běžného
obhospodařování pozemků s výskytem kriticky nebo
silně ohrožených druhů rostlin mohou orgány ochrany
přírody s vlastníkem nebo nájemcem pozemků uzavřít
dohodu o způsobu hospodaření. Pokud vlastník nebo
nájemce pozemku projeví o uzavření dohody písemně
zájem, orgán ochrany přírody je s ním povinen ve lhůtě
30 dnů zahájit o této dohodě jednání. Orgán ochrany
přírody při uzavírání dohody prověří, že neexistuje jiné
uspokojivé řešení, je dán některý z důvodů uvedených
v § 56 odst. 1 nebo 2 a navrhovaný způsob hospodaření
neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu,
který je na dané lokalitě předmětem ochrany podle
práva Evropských společenství10), z hlediska ochrany.
Tyto skutečnosti musí být v dohodě výslovně uvedeny.
Dohoda nahrazuje výjimku podle § 56.“.
38. V § 54 odstavce 3 až 5 včetně poznámek pod
čarou č. 20b až 20e znějí:
„(3) Vypouštět zvláště chráněné živočichy odchované v lidské péči do přírody a vysévat či vysazovat
uměle vypěstované20a) zvláště chráněné rostliny mimo
kultury a zastavěná území obcí lze pouze se souhlasem
orgánu ochrany přírody. Orgán ochrany přírody souhlas udělí v případě, že nehrozí riziko zhoršení stavu
volně žijící populace a jedná-li se o vypuštění, vysetí či
vysazení v areálu původního výskytu daného druhu za
účelem obnovy jeho populace nebo stabilizace či posílení populací stávajících. Orgán ochrany přírody souhlas neudělí v případě, kdy by k vypuštění, vysévání či
vysazování mělo dojít na ploše pro umístění vedení dopravní infrastruktury vymezené v územním plánu20b).
Zákazy stanovené v § 5a odst. 1 a 2 a v § 50 odst. 2 se
po dobu 2 měsíců od vypuštění nevztahují na vybrané
zvláště chráněné druhy živočichů. Seznam vybraných
zvláště chráněných druhů živočichů stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem.
(4) Orgány ochrany přírody vydávají rozhodnutí
o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské
péči (dále jen „osvědčení“)20c). Osvědčení je veřejnou
listinou. Na živočicha odchovaného v lidské péči, ke
kterému bylo vydáno orgánem ochrany přírody osvědčení, se zákazy stanovené v § 5a odst. 1 a 2 a v § 50
odst. 2 nevztahují. Potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností vydané pro exemplář živočišného
druhu narozený a odchovaný v zajetí v souladu s přímo
použitelným předpisem Evropských společenství upra-
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vujícím obchodování s ohroženými druhy20d) nahrazuje osvědčení podle tohoto odstavce.

stavců 5 a 6, a to do 30 dnů ode dne, kdy mu žádost
o vydání osvědčení byla doručena.

(5) O vydání osvědčení může požádat orgán
ochrany přírody ten, kdo

(8) Úmyslné předložení nesprávných údajů,
změna označení živočicha odchovaného v lidské péči
nebo přenos označení na jiného jedince je důvodem,
aby orgán ochrany přírody zrušil osvědčení, a to po
celou dobu života takového jedince, pro kterého bylo
osvědčení vydáno, nebo jedince, který je jako takový
označen. Za změnu značení se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje změna provedená z důvodu závažného ohrožení života nebo zdraví živočicha odchovaného v lidské péči, pokud byla s odůvodněním oznámena orgánu ochrany přírody do 3 dnů ode dne, kdy
k ní došlo.

a) odchoval živočicha odchovaného v lidské péči a nezaměnitelně a trvale jej označil značkovací metodou v souladu s přímo použitelným předpisem
Evropských společenství upravujícím obchodování s ohroženými druhy20e) (dále jen „nezaměnitelné a trvalé označení“), nebo pokud fyzické
vlastnosti exempláře neumožňují označit ho touto
metodou, zajistil jiný způsob nezaměnitelné
a trvalé identifikace,
b) získal do držení nezaměnitelně a trvale označeného nebo nezaměnitelně identifikovaného živočicha odchovaného v lidské péči z členského státu
Evropských společenství v souladu s právem tohoto členského státu, nebo
c) v souladu s předpisy v oblasti obchodování s ohroženými druhy1a) dovezl ze třetí země nezaměnitelně a trvale označeného nebo nezaměnitelně
identifikovaného živočicha odchovaného v lidské
péči.
20b

) § 43 zákona č. 183/2006 Sb.

20c

) Část čtvrtá správního řádu.

20d

) Čl. 8 odst. 3 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 338/97.

20e

) Čl. 66 nařízení Komise (ES) č. 865/2006.“.

39. V § 54 se doplňují odstavce 6 až 11, které
znějí:
„(6) Žádost o vydání osvědčení podle odstavce 5
písm. a) je třeba podat nejpozději do 30 dnů po narození živočicha odchovaného v lidské péči. Pokud se
jedná o živočicha odchovaného v lidské péči dovezeného nebo získaného podle odstavce 5 písm. b) nebo
c), musí být žádost podána do 15 dnů ode dne, kdy
k dovozu nebo získání došlo. Spolu s žádostí o vydání
osvědčení musí být předloženy informace o provedeném nezaměnitelném a trvalém označení, popřípadě
další údaje upřesňující identifikaci živočicha odchovaného v lidské péči a doklady, osvědčující odchov v lidské péči v souladu s tímto zákonem nebo zákonný
způsob nabytí živočicha odchovaného v lidské péči.
Zákaz držení uvedený v § 5a odst. 1 písm. e) a v § 50
odst. 2 se po dobu stanovenou pro podání žádosti
o osvědčení v případech podle věty první a druhé
a po dobu od podání žádosti do vydání osvědčení na
živočicha odchovaného v lidské péči nevztahuje.
(7) Nemá-li orgán ochrany přírody důvodné pochybnosti o zákonném původu jedince, vydá osvědčení
pro živočicha odchovaného v lidské péči podle od-

(9) V případě změny vlastníka nebo držitele živočicha odchovaného v lidské péči přechází osvědčení
současně s živočichem odchovaným v lidské péči na
nového vlastníka nebo držitele. V případě úhynu nebo
vypuštění živočicha odchovaného v lidské péči do
volné přírody je jeho držitel povinen odevzdat osvědčení orgánu ochrany přírody, který jej vydal, a to do
30 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala
nebo kdy se o ní dozvěděl. Osvědčení pozbývá platnosti dnem, kdy uvedená skutečnost nastala nebo byla
zjištěna. V případě ztráty nebo odcizení živočicha odchovaného v lidské péči je jeho držitel povinen tuto
skutečnost oznámit orgánu ochrany přírody, který vydal osvědčení, a to do 30 pracovních dnů ode dne, kdy
tato skutečnost nastala nebo kdy se o ní dozvěděl.
Osvědčení v takovém případě pozbývá platnosti do
1 roku ode dne, kdy ke ztrátě nebo odcizení živočicha
odchovaného v lidské péči došlo, pokud nedojde k jeho
nálezu; po uplynutí této lhůty je držitel živočicha odchovaného v lidské péči povinen odevzdat osvědčení
orgánu ochrany přírody, který jej vydal.
(10) Ten, kdo drží živočicha odchovaného v lidské
péči, pro kterého bylo vydáno osvědčení, je povinen na
požádání orgánu ochrany přírody předložit osvědčení
ke kontrole a umožnit prohlídku označení živočicha
odchovaného v lidské péči. Je-li důvodná pochybnost
o zákonném původu jedince, je jeho vlastník nebo držitel povinen umožnit orgánu ochrany přírody, s poskytnutím aktivní součinnosti, jeho ověření, včetně provedení testu paternity. V případě potvrzení nezákonného
původu uhradí náklady na ověření původu vlastník
nebo držitel živočicha odchovaného v lidské péči; výši
nákladů stanoví rozhodnutím orgán ochrany přírody.
V opačném případě uhradí náklady na ověření původu
živočicha odchovaného v lidské péči orgán ochrany
přírody.
(11) Ministerstvo životního prostředí stanoví prováděcím právním předpisem vzor žádosti o osvědčení,
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vzor osvědčení, způsoby ověřování původu jedince
a podmínky jeho provádění.“.
40. § 56 včetně nadpisu zní:
„§ 56
Výjimky ze zákazů u památných stromů
a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
(1) Výjimky ze zákazů u památných stromů
a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle
§ 46 odst. 2, § 49 a 50 v případech, kdy jiný veřejný
zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo
v zájmu ochrany přírody, povoluje orgán ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských
společenství10), lze výjimku podle věty první povolit
jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených
v odstavci 2, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého
stavu druhu z hlediska ochrany.
(2) Výjimku ze zákazů u zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů lze povolit
a) v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin a ochrany přírodních stanovišť,
b) v zájmu prevence závažných škod, zejména na
úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodách a ostatních typech majetku,
c) v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti
nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího
veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní prostředí,
d) pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu
a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně
umělého rozmnožování rostlin,
e) v případě zvláště chráněných druhů ptáků pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém
množství.
(3) Orgán ochrany přírody v rozhodnutí o výjimce může stanovit povinnost označení živočicha
zvláště chráněného druhu nezaměnitelnou a trvalou
značkou a rovněž podmínky pro výkon povolované
činnosti.
(4) Orgán ochrany přírody může výjimku, která
se týká blíže neurčeného okruhu osob, při splnění podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 povolit též opatřením obecné povahy.
(5) K zajišťování činností podle odstavce 2
písm. a) a d) mohou orgány ochrany přírody v zájmu
ochrany přírody uzavírat dohody s fyzickými nebo
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právnickými osobami. Dohodu lze uzavřít jen, pokud
neexistuje jiné uspokojivé řešení, navrhovaná činnost
neovlivní dosažení nebo udržení příznivého stavu
druhu z hlediska ochrany a tyto odůvodněné skutečnosti jsou v dohodě výslovně uvedeny. Tato dohoda
nahrazuje výjimku podle odstavce 1.
(6) Pro orgán ochrany přírody platí při povolení
výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů nebo uzavření dohody podle odstavce 5
a § 49 odst. 4 informační povinnost stanovená v § 5b
odst. 5. V případě povolení výjimky ze zákazů u zvláště
chráněných druhů ptáků pro obsah rozhodnutí, obsah
opatření obecné povahy a pro obsah dohody podle odstavce 5 platí obdobně § 5b odst. 3.“.
41. V § 58 odst. 2 větě první se za slova „na jejich
základě“ vkládají slova „a nebo z omezení vyplývajícího z opatření v plánech systémů ekologické stability
krajiny podle § 4 odst. 1“ a za větu první se vkládají
věty „Tento nárok trvá i v případě převodu nebo přechodu vlastnického práva nebo práva nájmu. Nájemce
pozemku může nárok uplatnit v případě zachovaného
nároku vlastníka pozemku.“.
42. V § 67 odst. 1 větě první se slovo „čtvrté“ nahrazuje slovem „páté“.
43. § 76 zní:
„§ 76
(1) Obecní úřady
a) s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek,
přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území povolují kácení dřevin podle § 8 odst. 1, ukládají náhradní výsadbu podle § 9 a vedou přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9
odst. 2,
b) s výjimkou území národních parků a jejich
ochranných pásem vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách podle § 63 odst. 1 ve svém správním obvodu.
(2) Pověřené obecní úřady38), s výjimkou území
národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a jejich ochranných pásem,
a) vydávají závazná stanoviska k zásahům do registrovaných krajinných prvků podle § 4 odst. 2, pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality, a registrují významné krajinné
prvky podle § 6 odst. 1,

Sbírka zákonů č. 349 / 2009

Strana 4894

b) sjednávají a zrušují smlouvy o smluvně chráněném
památném stromu podle § 39 a § 45 odst. 2; projednávají záměry na vyhlášení památných stromů
podle § 55 odst. 1, vydávají rozhodnutí o vyhlášení
památných stromů podle § 46 odst. 1, vymezení
jejich ochranných pásem podle § 46 odst. 3 a zrušení ochrany památných stromů podle § 46
odst. 4; předávají dokumentaci o památných stromech a smluvně chráněných památných stromech
do ústředního seznamu podle § 47 odst. 1,
c) vydávají souhlasy k ošetřování památných stromů
podle § 46 odst. 2, souhlasy ke stanoveným
činnostem v ochranných pásmech památných
stromů podle § 46 odst. 3, povolují výjimky ze
zákazů u památných stromů podle § 56 odst. 1
a uzavírají dohody podle § 56 odst. 5, jde-li o památné stromy,
d) vydávají souhlas ke zřizování nebo rušení veřejně
přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin
mimo zastavěné území obcí podle § 63 odst. 1.“.
44. § 77 včetně nadpisu zní:
„§ 77
Působnost obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností ve
svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chráněná
území nebo jejich ochranná pásma,
a) vydávají závazná stanoviska k zásahům, které by
mohly vést k poškození nebo zničení významného
krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho
ekologicko-stabilizační funkce, pokud se nejedná
o registrovaný významný krajinný prvek podle § 6
odst. 1 a pokud se zároveň nejedná o území evropsky významné lokality,
b) vydávají závazná stanoviska k odlesňování a zalesňování pozemků nad 0,5 ha a k výstavbě lesních
cest a lesních melioračních systémů podle § 4
odst. 3,
c) vydávají opatření obecné povahy, pokud jde o blíže
neurčený okruh osob, nebo rozhodují o omezení
nebo zákazu rušivé činnosti podle § 5 odst. 1, pokud se nejedná o zvláště chráněné druhy,
d) rozhodují o zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo
úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů podle
§ 5 odst. 3, pokud se nejedná o zvláště chráněné
druhy,
e) vydávají povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování
kříženců do krajiny podle § 5 odst. 4 a 5,
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f) rozhodují o stanovení odchylného postupu při
ochraně ptáků podle § 5b odst. 1,
g) ukládají provedení nezbytných zásahů včetně pokácení dřevin podle § 7 odst. 2,
h) přijímají oznámení o kácení dřevin a rozhodují
o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení dřevin
podle § 8 odst. 2 a 4,
i) požadují údaje o paleontologických nálezech a žádají o umožnění přístupu k paleontologickým nálezům podle § 11,
j) vydávají souhlasy k umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit
nebo změnit krajinný ráz podle § 12 odst. 2,
k) rozhodují o vyhlášení přechodně chráněné plochy
podle § 13 odst. 1,
l) mohou vyzvat k prokázání zákonného původu
zvláště chráněných rostlin, zvláště chráněných živočichů, ptáků nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv podle § 54
odst. 1 a vyzvat k prokázání totožnosti podle
§ 54 odst. 2,
m) v případě ptáků chráněných podle § 5a vydávají
osvědčení podle § 54 odst. 4 až 11 o tom, že se
jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, vedou evidenci vydaných osvědčení podle § 54
odst. 4 až 10, ověřují původ a vydávají rozhodnutí,
kterým se stanoví výše nákladů v případě potvrzení nezákonného původu živočicha odchovaného v lidské péči podle § 54 odst. 10,
n) v rozsahu své působnosti ukládají podmínky pro
výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí
přírody nebo takové činnosti zakazují podle § 66,
o) vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1,
p) rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do
původního stavu podle § 86 odst. 1, ukládají provedení přiměřených náhradních opatření podle
§ 86 odst. 2 a ukládají pokuty za přestupky podle
§ 87 a za správní delikty podle § 88,
q) uplatňují stanoviska k územním plánům a regulačním plánům z hlediska své přenesené působnosti
a dále z hlediska přenesené působnosti obecních
úřadů a pověřených obecních úřadů.
(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
vymezují a hodnotí místní systém ekologické stability
podle § 4 odst. 1 mimo území národních parků, chráněných krajinných oblastí a ochranných pásem národních parků.
(3) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
dále ve svém správním obvodu, nejde-li o zvláště chrá-
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něná území nebo jejich ochranná pásma anebo o vojenské újezdy, vykonávají státní správu v ochraně přírody
a krajiny, není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.“.
45. § 77a včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 39c a 39d zní:
„§ 77a
Působnost krajů a krajských úřadů
(1) Kraje zpracovávají ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody ve své územní působnosti, nejde-li
o národní park nebo chráněnou krajinnou oblast, národní přírodní rezervaci, národní přírodní památku
a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území
anebo o vojenské újezdy.
(2) Kraje mohou vydávat pro svůj správní obvod,
nejde-li o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky
a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území
anebo o vojenské újezdy, nařízení o zřízení či zrušení
přírodních parků a o omezení využití jejich území podle § 12 odst. 3, nařízení o zřízení přírodních rezervací
podle § 33, přírodních památek podle § 36 nebo jejich
ochranných pásem podle § 37 odst. 1 a zajišťují péči
o tato území, dále mohou ve svém správním obvodu
vydat nařízení o zrušení přírodních rezervací, přírodních památek nebo ochranných pásem těchto zvláště
chráněných území podle § 45 odst. 1.
(3) Krajské úřady na území přírodních rezervací,
přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště
chráněných území vykonávají státní správu v ochraně
přírody a krajiny v rozsahu působnosti obecních úřadů,
pověřených obecních úřadů, a obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností, není-li podle tohoto zákona
příslušné Ministerstvo životního prostředí.
(4) Krajské úřady dále ve svém správním obvodu,
nejde-li o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky
a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území
anebo o vojenské újezdy
a) vydávají závazná stanoviska ke schválení lesních
hospodářských plánů a k lesním hospodářským
osnovám podle § 4 odst. 3,
b) povolují výjimky ze zákazů stanovených v § 10
odst. 2 pro jeskyně, vydávají povolení pro průzkum nebo výzkum jeskyní podle § 10 odst. 3,
přijímají oznámení o zjištění jeskyní, přebírají dokumentaci jeskyní a vedou evidenci převzaté dokumentace jeskyní podle § 10 odst. 5,
c) rozhodují o omezení výkonu práva myslivosti a rybářství v přírodních rezervacích podle § 34 odst. 2,
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d) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vázaným na předchozí souhlas orgánu ochrany přírody
v ochranných pásmech přírodních rezervací a přírodních památek podle § 37 odst. 1 a k činnostem
podle § 37 odst. 2,
e) zajišťují zpracování plánů péče a schvalují plány
péče o přírodní rezervace, přírodní památky
a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území
a zajišťují jejich realizaci podle § 38,
f) sjednávají a zrušují smluvní ochranu podle § 39
a § 45 odst. 2 a předávají dokumentaci o těchto
územích do ústředního seznamu a na základě uzavřených smluv podle § 39 odst. 1 zveřejňují ve
Věstníku právních předpisů kraje území, která jsou
smluvně chráněná,
g) zajišťují zpracování, oznamují a projednávají záměry na vyhlášení a návrhy právních předpisů,
kterými se vyhlašují přírodní rezervace, přírodní
památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území,
h) povolují výjimky ze zákazů v přírodních rezervacích a přírodních památkách podle § 43,
i) předávají dokumentaci vyhlášených přírodních rezervací, přírodních památek a jejich ochranných
pásem do ústředního seznamu; oznamují vyhlášení
přírodních rezervací, přírodních památek nebo jejich ochranných pásem katastrálním úřadům,
j) vydávají souhlasy k činnostem a zásahům vymezeným v bližších ochranných podmínkách přírodních rezervací a přírodních památek podle § 44
odst. 3,
k) povolují výjimky ze zákazu poškozovat evropsky
významné lokality a sporné lokality podle § 45b
odst. 1,
l) zajišťují péči o evropsky významné lokality, označují evropsky významné lokality, vydávají závazná
stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo narušení obnovy evropsky významných lokalit nebo jejich předmětů ochrany podle
§ 45c odst. 2, a na jejich území vydávají i stanoviska
podle § 4 odstavce 2,
m) vydávají souhlasy k činnostem v ptačích oblastech
podle § 45e odst. 2, uzavírají smlouvy o způsobu
hospodaření v ptačích oblastech podle § 45e
odst. 4 a zajišťují péči o ptačí oblasti,
n) povolují výjimky ze zákazů u zvláště chráněných
nerostů podle § 51 odst. 2,
o) přijímají oznámení o vypuštění vyléčených zvláště
chráněných živočichů ze záchranné stanice podle
§ 52 odst. 2,
p) mohou požadovat prokázání zákonného původu
zvláště chráněných rostlin, zvláště chráněných ži-
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q)
r)

s)
t)
u)

v)
w)
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vočichů, ptáků nebo rostlin či živočichů chráněných podle mezinárodních úmluv podle § 54
odst. 1 a mohou požadovat prokázání totožnosti
podle § 54 odst. 2,
vydávají opatření obecné povahy k omezení nebo
zákazu vstupu podle § 64,
v rozsahu své působnosti ukládají podmínky pro
výkon činností, které by mohly způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí
přírody nebo takové činnosti zakazují podle § 66,
ustanovují stráž přírody ve svém územním obvodu
podle § 81 odst. 1,
vykonávají státní dozor v ochraně přírody a krajiny podle § 85 odst. 1,
rozhodují o možnostech a podmínkách uvedení do
původního stavu a ukládají provedení náhradních
opatření k nápravě podle § 86 odst. 1 a 2,
spolupracují s ostatními správními úřady a orgány
na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání,
uplatňují stanoviska k zásadám územního rozvoje
a k územním plánům obcí s rozšířenou působností
z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem a dále
k ostatním územním plánům a regulačním plánům
z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem,
není-li příslušný jiný orgán ochrany přírody.

(5) Krajské úřady dále v obvodu své územní působnosti podle odstavců 3 a 4
a) vydávají opatření obecné povahy, pokud jde o blíže
neurčený okruh osob, nebo rozhodují o omezení
nebo zákazu rušivé činnosti podle § 5 odst. 1, pokud se jedná o zvláště chráněné druhy,
b) ukládají rozhodnutím zajištění či použití prostředků k zabránění nadměrnému úhynu rostlin
a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů podle § 5 odst. 3, pokud se jedná
o zvláště chráněné druhy,
c) uzavírají dohody podle § 49 odst. 4,
d) vydávají předchozí stanoviska k nezbytným zásahům do přirozeného vývoje ohrožených druhů
živočichů podle § 50 odst. 3,
e) spolupracují s Ministerstvem životního prostředí
při přípravě záchranných programů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 52,
f) vydávají souhlasy k vypouštění zvláště chráněných
živočichů odchovaných v lidské péči do přírody
a k vysévání či vysazování uměle vypěstovaných
zvláště chráněných rostlin do přírody podle § 54
odst. 3,
g) s výjimkou ptáků chráněných podle § 5a vydávají
osvědčení o tom, že se jedná o živočicha odchovaného v lidské péči, vedou evidenci vydaných

h)

i)
j)

k)
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osvědčení podle § 54 odst. 4 až 10, ověřují původ
a vydávají rozhodnutí, kterým se stanoví výše nákladů v případě potvrzení nezákonného původu
živočicha odchovaného v lidské péči podle § 54
odst. 10,
povolují rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy, pokud jde o blíže neurčený okruh osob, výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a zvláště chráněných druhů živočichů podle
§ 56,
uzavírají dohody podle § 56 odst. 5,
vydávají předchozí souhlasy k činnostem stanoveným v bližších ochranných podmínkách zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 57,
odebírají nedovoleně držené jedince zvláště chráněných rostlin, nebo zvláště chráněných živočichů,
ptáků, nebo rostlin či živočichů chráněných podle
mezinárodních úmluv podle § 89.

(6) Krajské úřady vymezují a hodnotí regionální
systém ekologické stability podle § 4 odst. 1 mimo
území národních parků, chráněných krajinných oblastí
a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území.
(7) Krajské úřady jsou dotčenými orgány ochrany
přírody a vydávají v rozsahu své působnosti vyjádření
k poskytování plateb podle jiných právních předpisů39c).
(8) Krajské úřady vydávají závazná stanoviska k řízením podle zákona o myslivosti39d), nestanoví-li tento
zákon jinak.
39c

) Například nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech
Natura 2000 na zemědělské půdě.

39d

) § 66 zákona č. 449/2001 Sb.“.

46. V § 78 odst. 9 se slova „a poplatcích v národním parku (§ 24 odst. 3)“ zrušují.
47. § 78a včetně nadpisu zní:
„§ 78a
Působnost orgánů ochrany přírody
na území vojenských újezdů
(1) Na území vojenských újezdů26) vykonávají
státní správu v ochraně přírody a krajiny újezdní
úřady26) v rozsahu působnosti obecních úřadů, pověřených obecních úřadů, obcí s rozšířenou působností,
orgánů krajů a správ, není-li k ní příslušné Ministerstvo
obrany.
(2) Ministerstvo obrany na území vojenských
újezdů
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a) zpracovává ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí prognózy, koncepce a strategie
ochrany přírody,
b) zajišťuje zpracování a schvaluje plány péče o přírodní rezervace a přírodní památky a jejich
ochranná pásma a zajišťuje jejich realizaci ve spolupráci s újezdními úřady podle § 38,
c) sjednává smlouvy o ochraně území podle § 39,
prohlašuje tato území za chráněná a ruší smluvní
ochranu těchto území postupem podle § 45
odst. 2,
d) vydává prováděcí právní předpisy, kterými se vyhlašují nebo zrušují přírodní rezervace a přírodní
památky a ochranná pásma těchto zvláště chráněných území a jimiž se stanoví bližší podmínky
jejich ochrany; prohlašuje území za chráněná podle § 39,
e) předává dokumentaci zvláště nebo smluvně chráněných území do Ústředního seznamu ochrany
přírody; oznamuje vyhlášení přírodních rezervací,
přírodních památek a ochranných pásem těchto
zvláště chráněných území katastrálním úřadům,
f) uplatňuje předkupní právo státu k pozemkům podle § 61 odst. 1,
g) spolupracuje s ostatními správními úřady při zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání,
h) vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny
podle § 85 odst. 1,
i) vydává stanoviska k územně plánovací dokumentaci jako dotčený orgán ochrany přírody z hlediska
své působnosti,
j) je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným podle tohoto zákona újezdními úřady.“.
48. § 79 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 40b, 41 a 41aa zní:
„§ 79
Působnost Ministerstva životního prostředí
(1) Ministerstvo životního prostředí je ústředním
orgánem státní správy ochrany přírody v České republice.
(2) Ministerstvo životního prostředí
a) zpracovává ve spolupráci s kraji prognózy a koncepce strategie ochrany přírody v České republice,
b) koordinuje státní vědeckovýzkumnou činnost
v oboru ochrany přírody a krajiny,
c) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky v zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání,
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d) zabezpečuje mezinárodní spolupráci České republiky v oboru ochrany přírody a krajiny,
e) podává Komisi zprávy a informace požadované
právními předpisy Evropských společenství v oblasti ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich stanovišť,
f) vykonává vrchní státní dozor v ochraně přírody
a krajiny,
g) řídí činnost České inspekce životního prostředí
a správ a plní jiné úkoly stanovené tímto zákonem.
(3) Ministerstvo životního prostředí dále
a) provádí vymezení a hodnocení nadregionálního
systému ekologické stability podle § 4 odst. 1,
b) vydává povolení k vývozu a dovozu ohrožených
rostlin a živočichů chráněných mezinárodními
úmluvami podle § 5 odst. 7,
c) rozhoduje o povolení k provozování záchranné
stanice a jeho změně nebo zrušení, vede přehled
záchranných stanic a zveřejňuje jej způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle § 5 odst. 8
až 11,
d) vydává souhlasy s použitím ustanovení o zásazích
proti škůdcům a o případech mimořádných okolností a nepředvídaných škod a stanoví přitom rozsah jejich použití v národních parcích a v národních
přírodních rezervacích,
e) zajišťuje zpracování a oznamuje a projednává záměry na vyhlášení a návrhy právních předpisů,
kterými se vyhlašují národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní
přírodní památky nebo ochranná pásma těchto
zvláště chráněných území,
f) vydává souhlasy k vývozu paleontologických nálezů podle § 11 odst. 3 a vydává povolení k vývozu
zvláště chráněných nerostů podle § 53,
g) vydává souhlasy ke zcizení nezastavěných pozemků ve vlastnictví státu na území přírodních rezervací a přírodních památek,
h) zajišťuje zpracování a schvaluje plány péče o národní parky, národní přírodní rezervace, národní
přírodní památky, chráněné krajinné oblasti
a o ochranná pásma těchto zvláště chráněných
území a zajišťuje jejich realizaci ve spolupráci se
správami podle § 38,
i) předává dokumentaci vyhlášených národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek
a ochranných pásem těchto zvláště chráněných
území a dále ptačích oblastí a evropsky významných lokalit do ústředního seznamu; oznamuje vyhlášení národních parků, chráněných krajinných
oblastí, národních přírodních rezervací, národních
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k)

l)
m)

n)
o)
p)

q)

r)

s)

t)
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přírodních památek a ochranných pásem těchto
zvláště chráněných území katastrálním úřadům,
oznamuje lokality, které nebyly zařazeny do
evropského seznamu podle § 45a odst. 4 a vyhlašuje sporné lokality podle § 45b odst. 2,
zajišťuje zpracování souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45c odst. 3, § 45e odst. 6, předává je
do ústředního seznamu a zveřejňuje je prostřednictvím internetu,
podává žádosti o stanovisko Komisi podle § 45i
odst. 10,
ve spolupráci s ostatními orgány ochrany přírody,
vlastníky a nájemci pozemků, občanskými sdruženími a dalšími odbornými subjekty zajišťuje
a schvaluje záchranné programy podle § 52,
uplatňuje předkupní právo státu k pozemkům podle § 61 odst. 1,
vydává osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti
podle § 79a odst. 2 písm. b),
je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným orgány krajů v přenesené působnosti, správami a Českou inspekcí životního prostředí,
uplatňuje stanoviska k politice územního rozvoje
a k zásadám územního rozvoje z hlediska zájmů
chráněných tímto zákonem,
zřizuje správy národních parků jako státní příspěvkové organizace40b), pokud nebyly zřízeny jiným zákonem41),
je oprávněno zřídit státní příspěvkovou organizaci
za účelem zajištění ochrany, péče a provozu veřejnosti zpřístupněných jeskyní,
vykonává působnost orgánů ochrany přírody na
pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů
důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy41aa).

(4) Ministerstvo životního prostředí dále vydává
vyhlášky, kterými se
a) stanoví seznam typů evropských stanovišť, prioritních typů evropských stanovišť, evropsky významných druhů a prioritních evropsky významných druhů, vyskytujících se na území České republiky,
b) stanoví podrobnosti vymezení a hodnocení systému ekologické stability a podrobnosti plánů, projektů a opatření v procesu jeho vytváření podle § 4
odst. 1,
c) stanoví podrobnosti ochrany významných krajinných prvků podle § 4 odst. 2,
d) stanoví velikost, popřípadě jiné charakteristiky
dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení podle

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)
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§ 8 odst. 3, jestliže rostou na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob, které tyto pozemky užívají,
a podrobnosti ochrany dřevin a podmínek povolování jejich kácení podle § 8 odst. 5,
stanoví podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentace jeskyně při jejím zjištění provozovatelem
při dobývání nerostných surovin nebo při provádění geologických prací podle § 10 odst. 5,
vymezují zóny ochrany přírody národních parků
a chráněných krajinných oblastí podle § 17 odst. 2
a § 27 odst. 2,
stanoví výše poplatku podle § 24 odst. 1 a 2, okruh
osob osvobozených od poplatku, vzor potvrzení
o zaplacení poplatku nebo potvrzení o osvobození
od poplatku a určení vybraných míst na území
národního parku, na která se povinnost platit poplatek za vstup vztahuje podle § 24 odst. 3,
vyhlašují národní přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo ochranná pásma těchto zvláště chráněných území a stanoví bližší podmínky
jejich ochrany a dále vyhlašují nebo zrušují přírodní památky a přírodní rezervace nebo jejich
ochranná pásma na území národních parků a jejich
ochranných pásem a stanoví bližší podmínky jejich
ochrany,
stanoví obsah plánů péče a postup jejich zpracování podle § 38 odst. 7, náležitosti a obsah záměru
podle § 40 odst. 1, podrobnosti o vedení ústředního seznamu a určuje organizační složka státu
pověřená vedením ústředního seznamu podle
§ 42 odst. 2, podrobnosti o způsobu označení a vymezení zvláště chráněných území v terénu i mapových podkladech podle § 42 odst. 5 a bližší podmínky o způsobu označení památných stromů
v terénu i mapových podkladech podle § 47
odst. 3,
stanoví náležitosti obsahu smlouvy podle § 39
odst. 1, způsob označení smluvně chráněného
území a smluvně chráněného území památného
stromu v terénu i mapových podkladech podle
§ 39 odst. 2,
stanoví způsob označení vyhlášených evropsky
významných lokalit v terénu i mapových podkladech podle § 45c odst. 1, obsah a náležitosti souhrnů doporučených opatření pro evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle § 45c odst. 3
a způsob označení ptačích oblastí v terénu i mapových podkladech podle § 45e odst. 7,
stanoví rozsah požadovaného vzdělání, obsah
zkoušky, podmínky prodloužení autorizace a důvody pro odnětí autorizace podle § 45i odst. 3,
stanoví seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 48, seznam
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n)

o)

p)
q)

r)

s)
t)

u)

v)

w)

40b
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zvláště chráněných nerostů podle § 51 a míst jejich
přirozeného výskytu a dále bližší podmínky jejich
ochrany,
stanoví způsoby ověřování původu, náležitosti žádosti o osvědčení a vzor osvědčení podle § 54
odst. 11,
stanoví podmínky poskytování finanční náhrady
podle § 58 odst. 5, vzor uplatnění nároku, jeho
náležitosti a způsob určení výše náhrady v případech, kdy není stanoven jiným předpisem,
stanoví podrobnosti postupu při převodech práva
hospodaření podle § 60 odst. 3 zákona,
stanoví podrobnosti o přírodovědném průzkumu
dotčených pozemků a biologickém hodnocení a jejich ukládání podle § 67 odst. 1,
stanoví bližší podrobnosti o podmínkách poskytování příspěvku podle § 69 odst. 3 a náležitosti
dohody o jeho poskytování,
zajišťují podle § 74 odst. 1 úkoly vyplývající
z mezinárodních závazků,
stanoví podle § 81 odst. 11 podrobnosti o organizaci, úkolech a předpokladech pro výkon stráže
přírody, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu stráže přírody,
stanoví podrobnosti o způsobu zavedení a užívání
stejnokroje a označení pracovníků ochrany přírody podle § 82 odst. 2,
stanoví převod zvláště chráněných území zřízených podle zákona č. 40/1956 Sb. do kategorií podle § 90 odst. 5 až 7,
zrušuje podle § 90 odst. 10 dosavadní ochrana
zvláště chráněných území vyhlášených podle tohoto zákona do dne 1. března 2009 ústředními
orgány státní správy.

) § 54 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

41

) Zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park
České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů.
41aa
) § 29 odst. 2 písm. a) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování
obrany České republiky.“.

49. § 79a včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 41a zní:
„§ 79a
Zvláštní odborná způsobilost
(1) Správní činnosti v ochraně přírody a krajiny,
pokud je vykonávají správy, musí být zajišťovány prostřednictvím zaměstnanců, kteří prokázali zvláštní odbornou způsobilost.

Strana 4899

(2) Správní činnosti uvedené v odstavci 1 může
výjimečně vykonávat i zaměstnanec, který nemá
zvláštní odbornou způsobilost,
a) nejdéle však po dobu 18 měsíců od vzniku pracovního poměru ke správám nebo ode dne, kdy začal
vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání
zvláštní odborné způsobilosti předpokladem, nebo
b) na jehož žádost nebo na žádost správ vydá Ministerstvo životního prostředí doklad o vzdělání nebo
jeho části získaného zaměstnancem v jiném studijním programu nebo v jiném oboru, popřípadě
kurzu, pokud žadatel prokáže, že obsah a rozsah
vzdělání, o jehož uznání žádá, jsou rovnocenné
obsahu a rozsahu zkoušky zvláštní odborné způsobilosti podle odstavce 4.
(3) Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje
zkouškou a prokazuje se dokladem o vykonání
zkoušky. Zaměstnanec je povinen prokázat zvláštní odbornou způsobilost k výkonu správních činností uvedených v odstavci 1 do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru ke správám nebo ode dne, kdy začal vykonávat činnost, pro jejíž výkon je prokázání zvláštní
odborné způsobilosti předpokladem.
(4) Zkouška zvláštní odborné způsobilosti má
obecnou a zvláštní část. Obecná část zahrnuje znalost
základů veřejné správy, zvláště obecných principů
organizace a činnosti veřejné správy, znalost zákona
o obcích, zákona o krajích a správního řádu, a schopnost aplikace těchto předpisů. Zvláštní část zahrnuje
znalosti nezbytné k výkonu správních činností uvedených v odstavci 1, zvláště znalost působnosti správ
vztahující se k těmto činnostem, a schopnost jejich aplikace.
(5) Správy jsou povinny přihlásit zaměstnance,
který vykonává správní činnosti uvedené v odstavci 1,
k vykonání zkoušky do 6 měsíců od vzniku pracovního
poměru nebo do 3 měsíců ode dne, kdy začal vykonávat správní činnost, pro jejíž výkon je prokázání
zvláštní odborné způsobilosti předpokladem.
(6) Provádění zkoušek o zvláštní odborné způsobilosti zabezpečuje Ministerstvo životního prostředí ve
spolupráci s příslušnými ministerstvy a s ostatními
ústředními správními úřady. O zabezpečení a průběhu
zkoušky, o zkušební komisi, o dokladu o vykonání
zkoušky a o řízení o námitkách platí obdobně § 22
až 26 zákona o zvláštní odborné způsobilosti úředníků
územních samosprávných celků41a).
41a

) Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

50. Poznámka pod čarou č. 41b se zrušuje.
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51. V § 81 odst. 9 se slova „ , třetí a čtvrté“ nahrazují slovy „až páté“.

konem, jsou orgány ochrany přírody dotčenými
orgány.

52. V § 90 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod
čarou č. 43b znějí:

(16) Zákazy vstupu a vjezdu stanovené tímto zákonem se nevztahují na pracovníky orgánů ochrany
přírody, správ národních parků a stráže ochrany přírody při plnění povinností plynoucích z tohoto zákona.

„(1) Souhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona k plánům a politikám, které nejsou
schvalovány ve správním řízení, se též nevydávají ve
správním řízení. Souhlasy a závazná stanoviska vydávaná podle tohoto zákona jako podklad pro rozhodnutí
podle zvláštního právního předpisu jsou závazným stanoviskem podle správního řádu. Odkladný účinek odvolání je vyloučen v případě rozhodnutí o zřízení přechodně chráněné plochy podle § 13, omezení a zákazu
činnosti podle § 66 a odebrání rostlin a živočichů podle
§ 89.
(2) Ustanovení § 4 odst. 2, § 6, 7, 8, 12, 63 a 70 se
nevztahují na činnosti konané v přímé souvislosti se
zajištěním obrany nebo bezpečnosti státu43b), zejména
z důvodu výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo
bezpečnostních sborů. Případné poškozování přírody
z důvodu obrany státu v těchto případech nesmí překročit nezbytně nutnou míru. Bude-li docházet k poškozování přírody z důvodů zajišťování obrany nebo
bezpečnosti státu, zejména z důvodu výcviku nebo cvičení ozbrojených sil anebo ozbrojených bezpečnostních sborů, Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí
zabezpečí, aby stupeň poškození přírody nepřekročil
nezbytně nutnou míru.
43b

) Zákon č. 222/1999 Sb.“.

(17) Orgány ochrany přírody poskytují předběžné informace podle správního řádu47c).
47c

) § 139 správního řádu.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Přírodní památky nebo přírodní rezervace vyhlášené na území národních parků nebo jejich ochranných pásem podle dosavadních právních předpisů může
Ministerstvo životního prostředí zrušit prováděcím
právním předpisem.
2. Řízení zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou případů uvedených v bodu 3.
3. Řízení zahájená do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí orgán ochrany přírody příslušný podle zákona
č. 114/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přičemž lhůty pro vydání rozhodnutí, jejichž běh započal, běží ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona znovu.

54. V § 90 odst. 12 se slova „ , § 12 a § 49 odst. 1“
nahrazují slovy „a § 12“.

4. Na území hlavního města Prahy vykonávají
úřady městských částí státní správu v ochraně přírody
v rozsahu svěřeném obecním úřadům podle § 76 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
po dobu jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

55. V § 90 se doplňují odstavce 14 až 17, které
včetně poznámky pod čarou č. 47c znějí:

Čl. III
Zmocňovací ustanovení

„(14) Činnosti zakázané nebo omezené bližšími
ochrannými podmínkami uvedenými v právních předpisech, kterými byly vyhlášeny národní parky, chráněné krajinné oblasti, státní přírodní rezervace, chráněné přírodní výtvory, chráněné přírodní památky,
chráněná naleziště, chráněné parky a zahrady a chráněné
studijní plochy a jejich ochranná pásma podle zákona
č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, se nadále považují za činnosti vázané na souhlas orgánu ochrany
přírody podle § 44 odst. 3.

Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů
vyhlásil úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, jak vyplývá ze zákonů a z nálezu
Ústavního soudu jej měnících.

53. V § 90 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 14 se označují jako odstavce 4
až 13.

(15) V řízeních podle jiných právních předpisů,
v nichž mohou být dotčeny zájmy chráněné tímto zá-

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje
Národní park České Švýcarsko
Čl. IV
Zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Ná-
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ČÁST TŘETÍ

rodní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/
/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 4 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje
slovem „Správa“.
2. V § 4 se odstavec 3 zrušuje.
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ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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350
ZÁKON
ze dne 11. září 2009,
kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Změna zákona o střetu zájmů

2. V § 2 odst. 3 se za slova „v odstavci 2“ vkládají
slova „ , která podává oznámení podle § 9 až 11 a § 12
odst. 2 evidenčnímu orgánu (§ 14 odst. 1),“.
3. V § 14 odst. 1 písm. g) a h) se slova „odst. 2
písm. f)“ nahrazují slovy „odst. 2 písm. e)“.

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění
zákona č. 216/2008 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se
mění takto:
1. V § 2 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova „ , s výjimkou právnických osob vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení“.

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.

Sbírka zákonů č. 351 / 2009
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351
ZÁKON
ze dne 11. září 2009,
kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových
a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve
znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb.,
zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona
č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/
/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 220/2000
Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/
/2007 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Žadatelem o povolení podle § 3 může být
a provádět všeobecné zdravotní pojištění může právnická osoba se sídlem na území České republiky, která
není
a) zdravotnickým zařízením,
b) zřizovatelem, vlastníkem ani spoluvlastníkem
zdravotnického zařízení,
c) vlastněna právnickou osobou, která je zřizovatelem, vlastníkem nebo spoluvlastníkem zdravotnického zařízení.“.
2. V § 4 odst. 2 písm. f) se číslovka „50 000“ nahrazuje číslovkou „100 000“.
3. V § 4a odst. 1 se číslovka „50 000 000“ nahrazuje číslovkou „100 000 000“.
4. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2) Bez likvidace se zaměstnanecká pojišťovna
zrušuje
a) sloučením se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
České republiky, nebo
b) sloučením s jinou zaměstnaneckou pojišťovnou.“.
5. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3,
který zní:
„(3) Sloučení zaměstnanecké pojišťovny s jinou
zaměstnaneckou pojišťovnou podle odstavce 2 je možné pouze v případě, že zaměstnanecká pojišťovna nedosáhla počtu pojištěnců v souladu s § 4 odst. 2 písm. f)

nebo na ni byla zavedena nucená správa v souladu s § 7
odst. 1 písm. b). Sloučením se zrušuje ta zaměstnanecká
pojišťovna, která potřebného počtu pojištěnců nedosáhla nebo na kterou byla zavedena nucená správa.“.
Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 4
až 8.
6. V § 6 odstavec 4 zní:
„(4) Sloučení se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky oznámí neprodleně zrušovaná zaměstnanecká pojišťovna Ministerstvu zdravotnictví.
Sloučení zaměstnaneckých pojišťoven vyžaduje povolení, které vydává Ministerstvo zdravotnictví po vyjádření Ministerstva financí za předpokladu, že
a) zaměstnanecké pojišťovny doloží, že budou splňovat podmínky požadované k udělení povolení
k provádění všeobecného zdravotního pojištění,
s výjimkou podmínky podle § 4a,
b) předloží návrh nového pojistného plánu a
c) nástupnická zaměstnanecká pojišťovna v důsledku
sloučení nenaplní podmínky pro zavedení nucené
správy podle § 7 odst. 1.“.
7. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5,
který zní:
„(5) V případě, kdy se sloučením zrušuje zaměstnanecká pojišťovna s více než 200 000 pojištěnců, uděluje povolení podle odstavce 4 Ministerstvo zdravotnictví po souhlasném stanovisku vlády.“.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6
až 9.
8. V § 6 odst. 6 se věta poslední zrušuje.
9. V § 6 odst. 7 se slova „nebo splynutí“ zrušují
a slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 4
nebo 5“.
10. V § 6 odst. 9 se slova „odstavce 6“ nahrazují
slovy „odstavce 8“.
11. V § 7 odst. 1 se slova „zejména nerovnováhu
v hospodaření zaměstnanecké pojišťovny (zejména pokud jde o její platební způsobilost) nebo nenaplnění
rezervního fondu nebo nedodržování tohoto zákona
či dalších předpisů o všeobecném zdravotním pojištění

Strana 4904

Sbírka zákonů č. 351 / 2009

nebo nedodržování schváleného zdravotně pojistného
plánu,“ zrušují.
12. V § 7 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2,
který včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
„(2) Zaměstnanecká pojišťovna má závažné nedostatky v činnosti podle odstavce 1 zejména, jestliže
a) zastavila platby podstatné části svých peněžitých
závazků4), nebo
b) je v prodlení s plněním svých závazků po lhůtě
splatnosti po dobu delší než 3 měsíce4), nebo
c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze
splatných peněžitých pohledávek vůči zaměstnanecké pojišťovně výkonem rozhodnutí nebo exekucí4), nebo
d) nedodržuje schválený zdravotně pojistný plán.
4

) § 3 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho
řešení (insolvenční zákon).“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3
až 7.
13. V § 7 odst. 7 se slova „§ 6 odst. 7“ nahrazují
slovy „§ 6 odst. 9“.
14. V § 9a odstavec 5 zní:
„(5) Funkci ředitele zaměstnanecké pojišťovny nemůže z důvodu střetu zájmů vykonávat osoba, která
a) je ředitelem, členem Správní rady nebo Dozorčí
rady jiné zaměstnanecké pojišťovny,
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15. V § 9a se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:
„(6) Funkci ředitele zaměstnanecké pojišťovny nemůže vykonávat osoba, která v posledních 5 letech vykonávala funkci ředitele, člena Správní rady nebo člena
Dozorčí rady jiné zaniklé zaměstnanecké pojišťovny.“.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7
a 8.
16. V § 10 odst. 7 se na konci doplňuje věta „Členem Správní rady nebo Dozorčí rady se dále nemůže
stát osoba, která v posledních 5 letech vykonávala
funkci ředitele, člena Správní rady nebo člena Dozorčí
rady jiné zaniklé zaměstnanecké pojišťovny.“.
17. V § 22a odst. 2 se slova „§ 6 odst. 6“ nahrazují
slovy „§ 6 odst. 8“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Resortní, oborové, podnikové a další zdravotní
pojišťovny zřízené nebo založené podle dosavadních
právních předpisů jsou povinny splňovat podmínky
stanovené v § 4 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., ve znění
tohoto zákona, nejpozději do 1 roku ode dne účinnosti
tohoto zákona.
2. Resortní, oborová, podniková a další zdravotní
pojišťovna, která nedosáhne do 1 roku od založení počtu nejméně 100 000 pojištěnců, je povinna dosáhnout
tohoto počtu pojištěnců nejpozději do 2 let od nabytí
účinnosti tohoto zákona.

b) je členem statutárního orgánu, dozorčí rady, společníkem právnické osoby, která je dodavatelem
zboží či služeb zaměstnanecké pojišťovně, nebo
je zaměstnancem nebo v obdobném právním
vztahu k této právnické osobě,

3. Pro žádosti o povolení podané před účinností
tohoto zákona, jakož i pro kauce složené v souvislosti
s těmito žádostmi, se použijí dosavadní právní předpisy.

c) jako fyzická osoba podnikající dodává zboží či
služby zaměstnanecké pojišťovně, nebo

Čl. III
Účinnost

d) je v postavení osoby blízké k osobám uvedeným
v písmenech a) až c).“.

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

Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
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