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Rozeslána dne 19. listopadu 2014

Cena Kč 83,–

O B S A H:
251. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů
252. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
253. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
254. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
255. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
256. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
257. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
a další související zákony
258. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
259. Z á k o n o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)
260. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění 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, a další související zákony

Sbírka zákonů č. 251 / 2014

Strana 3034

Částka 107

251
ZÁKON
ze dne 22. října 2014,
kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992
Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb.,
zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona
č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona
č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona
č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona
č. 265/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 518/2002 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 425/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona
č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 24/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb.,
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zá-

kona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona
č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 136/
/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 7 se na konci písmene g) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 78 zní:
„h) místem, kde se nachází provozovna, ve které se
vykonává činnost na základě státního povolení
k provozování živnosti vedení spisovny78),
anebo spisovna nebo správní archiv podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou
službu, v případech uvedených v § 35a odst. 7.
78

) § 26 a 27 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.
§ 49 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.“.

2. V § 35a odstavec 5 zní:
„(5) Zaniká-li zaměstnavatel bez právního nástupce před uplynutím dob uvedených v odstavci 4,
je povinen zajistit úschovu záznamů a dalších dokladů uvedených v odstavci 4 (dále jen „doklady zaměstnavatele“) do uplynutí těchto dob a bez zbytečného odkladu písemně oznámit okresní správě sociálního zabezpečení, kde jsou doklady zaměstnavatele uloženy.“.
3. V § 35a se doplňují odstavce 6 až 9, které
včetně poznámek pod čarou č. 79 a 80 znějí:
„(6) Jsou-li doklady zaměstnavatele po zaměstnavateli zaniklém bez právního nástupce uloženy ve
spisovně nebo správním archivu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu, v provo-
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zovně, ve které se vykonává činnost na základě státního povolení k provozování živnosti vedení spisovny78), nebo v archivu, jsou zřizovatel spisovny,
zřizovatel správního archivu, podnikatel, kterému
bylo uděleno státní povolení k provozování živnosti
vedení spisovny, archiv nebo jeho zřizovatel (dále
jen „držitel dokladů“) povinni na výzvu orgánu sociálního zabezpečení pořídit výpis, opis nebo kopii
dokladů zaměstnavatele pro účely provádění důchodového pojištění a nejpozději do 30 dnů ode dne
doručení této výzvy je orgánu sociálního zabezpečení zaslat. Držitel dokladů na žádost orgánu sociálního zabezpečení potvrdí shodu jím pořízeného
opisu nebo kopie dokladu zaměstnavatele s dokladem
zaměstnavatele uloženým u držitele dokladů. Držitel
dokladů má právo na úhradu nákladů spojených
s pořízením výpisu, opisu nebo kopie dokladů zaměstnavatele, s jejich zasláním orgánu sociálního zabezpečení a s potvrzením shody jím pořízeného
opisu nebo kopie dokladu zaměstnavatele s dokladem
zaměstnavatele uloženým u držitele dokladů; výši
nákladů je držitel dokladů na výzvu orgánu sociálního zabezpečení povinen prokázat. Právo na
úhradu těchto nákladů nemá veřejný archiv v případech, ve kterých nemá právo na úhradu nákladů
na pořízení výpisu, opisu nebo kopie archiválie
podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou
službu79).
(7) Zaniká-li bez právního nástupce držitel dokladů, u kterého jsou uloženy doklady zaměstnavatele po zaměstnavateli zaniklém bez právního nástupce, před uplynutím dob uvedených v odstavci 4,
je tento držitel dokladů povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení skutečnosti týkající se jeho zániku a dále na vlastní náklady zajistit uložení dokladů zaměstnavatele u jiného držitele dokladů do
uplynutí těchto dob a písemně oznámit příslušné
okresní správě sociálního zabezpečení, kde jsou doklady zaměstnavatele uloženy. Příslušné okresní
správy sociálního zabezpečení poskytují držitelům
dokladů na jejich žádost potřebnou součinnost zejména při určení dokladů zaměstnavatele, jejichž
další uložení je třeba zajistit.
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(8) Zůstanou-li v majetkové podstatě80) zanikajícího držitele dokladů finanční prostředky, použijí
se na úhradu nákladů na uložení dokladů zaměstnavatele u jiného držitele dokladů vybraného ve spolupráci s příslušným státním oblastním archivem. V případě neexistence takových finančních prostředků se
provede uložení podle odstavce 7 u jiného držitele
dokladů na náklady ministerstva.
(9) Prováděcí právní předpis stanoví, co se rozumí odůvodněnými náklady a stanoví maximální
výši úhrady nákladů uvedených v odstavci 6 a nákladů na uložení podle odstavce 8, které je držitel
dokladů oprávněn požadovat.
79

) § 40 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

80

) § 228 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.“.

4. V § 54 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:
„(5) Za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 35a odst. 6 a 7 může příslušná okresní
správa sociálního zabezpečení uložit držiteli dokladů
pokutu až do výše 100 000 Kč a při opětovném nesplnění nebo porušení povinností, za jejichž nesplnění nebo porušení byla již pokuta uložena, pokutu až do výše 500 000 Kč.“.
Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako odstavce 6 až 9.
5. V § 127 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „a § 35a odst. 9“.
Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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252
ZÁKON
ze dne 22. října 2014,
kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. I
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odstavec 2 zní:
„(2) Osoba se nachází v hmotné nouzi, není-li
dále stanoveno jinak, jestliže její příjem a příjem společně posuzovaných osob
a) po odečtení přiměřených nákladů na bydlení
(§ 9 odst. 2) nedosahuje částky živobytí (§ 24),
nebo

jích základních životních podmínek je tak vážně
ohroženo.“.
2. V § 3 odst. 1 písm. a) úvodní části ustanovení
se za slovo „zaměstnání“ vkládají slova „ , popřípadě
osoba, která je v pracovním nebo obdobném vztahu,
ale nemá z těchto vztahů v rozhodném období příjem“.
3. V § 3 odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 10,
který včetně poznámky pod čarou č. 70 zní:
„10. zaměstnancem, jemuž zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat, odměnu za práci nebo
jejich náhradu v termínu jejich splatnosti70),
70

) § 141 odst. 1 a § 144 zákoníku práce.“.

4. § 8 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 13 a 71 zní:
„§ 8
Společně posuzované osoby
(1) Orgán pomoci v hmotné nouzi může
z okruhu společně posuzovaných osob vyloučit
osobu, u které žadatel o dávku prokáže,
a) že společně s ní neužívá byt, jiný než obytný
prostor nebo ubytovací zařízení, nebo
b) že ačkoliv společně s ní užívá byt, jiný než
obytný prostor nebo ubytovací zařízení, nepodílí se s touto osobou na úhradě nákladů společných potřeb, je-li jinou osobou podle zákona
o životním a existenčním minimu71).

b) dosahuje sám nebo spolu s příspěvkem na živobytí podle § 4 odst. 1 písm. a) částek živobytí,
ale nepostačuje k zabezpečení odůvodněných
nákladů na bydlení (§ 34) a služeb s bydlením
bezprostředně spojených (dále jen „odůvodněné náklady na bydlení“),

(2) Orgán pomoci v hmotné nouzi určí v případě, že osobu lze posuzovat v rámci dvou či více
okruhů společně posuzovaných osob13), do kterého
okruhu osoba patří, a to podle skutečného soužití
osob.

přičemž si nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke
svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zabezpečení je-

(3) Pokud užívají byt, jiný než obytný prostor
nebo ubytovací zařízení se žadatelem o dávku nebo
příjemcem dávky další osoby, určí se výše odůvod-
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něných nákladů na bydlení podílem všech osob užívajících tentýž byt, jiný než obytný prostor nebo
ubytovací zařízení, jako kdyby byly tyto osoby společně posuzované, a to bez ohledu na to, jestli tyto
osoby o dávku žádají.
(4) Pokud byt, jiný než obytný prostor nebo
ubytovací zařízení užívají osoby, které nejsou se žadatelem o dávku, popřípadě s příjemcem dávky, společně posuzovány, a žadatel o dávku, popřípadě příjemce dávky, proto nemůže doložit výši skutečných
nákladů na bydlení pro celý byt, jiný než obytný
prostor nebo ubytovací zařízení, určí se výše odůvodněných nákladů na bydlení postupem uvedeným
v odstavci 3 z částky nákladů na bydlení obvyklých
v rozhodném období pro obdobný byt, jiný než
obytný prostor nebo ubytovací zařízení v dané obci.
(5) Jestliže nebude možné určit výši odůvodněných nákladů na bydlení výpočtem podle odstavce 4,
protože se obdobný byt, jiný než obytný prostor
nebo ubytovací zařízení v dané obci nenachází, určí
se výše odůvodněných nákladů na bydlení pro byt
postupem uvedeným v odstavci 3 podle normativních nákladů na bydlení podle § 26 zákona o státní
sociální podpoře, a pro jiný než obytný prostor nebo
ubytovací zařízení postupem uvedeným v odstavci 3
podle odůvodněných nákladů na bydlení podle § 34
písm. d).
(6) Jestliže bude skutečná výše nákladů na bydlení nižší než částka určená výpočtem podle odstavce 4 nebo 5, bude za odůvodněné náklady na
bydlení určena skutečná výše nákladů na bydlení.
13

) § 4 odst. 6 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

71

) § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 110/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.“.

5. V § 9 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 3,
který zní:
„3. z důchodů poskytovaných v rámci důchodového pojištění53),“.
6. V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„Do odůvodněných nákladů na bydlení se pro účely
příspěvku na živobytí započítávají v případech, kdy
osoba užívá k bydlení jiný než obytný prostor nesplňující standardy kvality bydlení podle § 33b
odst. 1 nebo užívá ubytovací zařízení podle § 33a
odst. 3 a nemá jinou možnost bydlení, náklady až
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do výše, která je v místě obvyklá, avšak maximálně
do výše 75 % normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře64).“.
7. V § 9 odst. 3 písm. b) se slova „písm. d)“
nahrazují slovy „písm. c)“.
8. V § 9 odst. 3 písm. c) se slova „písm. k)“ nahrazují slovy „písm. m)“.
9. V § 10 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) u jednorázové dávky období aktuálního kalendářního měsíce.“.
10. V § 10 odstavec 5 zní:
„(5) Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje
plnění ostatních podmínek v případě podání žádosti
o opakující se dávku, je aktuální kalendářní měsíc,
a to ke dni podání žádosti. Rozhodným obdobím,
za které se zjišťuje plnění ostatních podmínek v průběhu poskytování opakující se dávky, je kalendářní
měsíc předcházející aktuálnímu kalendářnímu měsíci.
Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje plnění
ostatních podmínek v případě podání žádosti o jednorázovou dávku, je aktuální kalendářní měsíc, a to
ke dni podání žádosti.“.
11. V § 11 odst. 1 se za slovo „živobytí“ vkládají slova „a na doplatek na bydlení“ a slova „až 6“
se nahrazují slovy „a 5“.
12. V § 11 odst. 4 písm. a) se slovo „občan“
nahrazuje slovem „osoba“ a na konci textu písmene a) se doplňují slova „ ; orgán pomoci v hmotné
nouzi posuzuje přiměřenost bydlení ve vztahu k bydlení stávajícímu zejména s přihlédnutím k jeho
formě, velikosti, výši nákladů na bydlení a osobním
poměrům dotčené osoby a osob s ní společně posuzovaných“.
13. V § 11 se odstavec 6 zrušuje.
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 6.
14. V § 13 odst. 1 písmeno d) zní:
„d) nároku na výživné a nároku na úhradu některých nákladů neprovdané matce,“.
15. V § 24 odst. 1 písm. d) se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.
16. V § 24 odst. 1 písm. e) se za slova „kalen-

Sbírka zákonů č. 252 / 2014

Strana 3038

dářní měsíc“ vkládají slova „ , s výjimkou osoby
uvedené v písmenu a)“.
17. V § 26 odst. 2 a v § 27 odst. 2 se slova „příspěvek na živobytí“ nahrazují slovy „opakující se
dávku“.
18. V § 26 odst. 3 se slova „do 3 kalendářních
měsíců“ nahrazují slovy „do 6 kalendářních měsíců“.
19. V § 26 odst. 3 větě první se za slovo
„dávky“ vkládají slova „ , aniž by prokázala splnění
podmínek podle odstavce 1“ a slova „§ 3 odst. 4“ se
nahrazují slovy „§ 3 odst. 1 písm. c)“.
20. V § 27 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Pokud je osoba vyloučena z okruhu osob
v hmotné nouzi z důvodu neuplatnění nároků a pohledávek ke zvýšení příjmu a pokud znovu o dávku
požádá do 6 kalendářních měsíců ode dne odejmutí
dávky, aniž by prokázala splnění podmínek podle
odstavce 1, považuje se za osobu uvedenou v § 3
odst. 1 písm. c). Pokud osoba má nároky a pohledávky, které nevyužívá ke zvýšení příjmu, a dojde
u ní k přerušení pobírání dávky pomoci v hmotné
nouzi před uplynutím 3 kalendářních měsíců ode
dne přiznání dávky a tato osoba znovu požádá
o dávku do 6 kalendářních měsíců ode dne odejmutí
dávky, započítají se do doby potřebné pro hodnocení majetku podle odstavce 2 i doby, které proběhly
u předchozího pobírání dávky.“.
21. § 33 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 72 až 74 zní:
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právní titul k užívání bytu je přitom nezbytné prokázat písemným dokladem, přičemž předložení čestného prohlášení k tomuto účelu nestačí.
(2) Podmínkou nároku na doplatek na bydlení
je získání nároku na příspěvek na živobytí. Doplatek
na bydlení lze přiznat s přihlédnutím k jejím celkovým sociálním a majetkovým poměrům také osobě,
které příspěvek na živobytí nebyl přiznán z důvodu,
že příjem osoby a společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby a společně posuzovaných
osob, ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí osoby a společně posuzovaných osob.
(3) Nárok na doplatek na bydlení nevznikne,
pokud osoba bez vážného důvodu odmítne možnost
přiměřeného bydlení ve smyslu § 11 odst. 4 písm. a),
které je povinna si aktivně hledat; za tímto účelem je
osoba také povinna o pomoc při získání takovéhoto
bydlení požádat obec, ve které má trvalý pobyt či ve
které se skutečně zdržuje. Obec je v těchto případech
povinna příslušnému orgánu pomoci v hmotné
nouzi na jeho vyzvání sdělit, zda ji osoba o pomoc
při získání přiměřeného bydlení požádala, zda osobě
nabídka takového bydlení ze strany obce byla učiněna a zda tato nabídka byla osobou akceptována.
Ustanovení vět první a druhé se nepoužijí u osoby,
které byl poskytnut příspěvek na zvláštní pomůcku
podle jiného právního předpisu19), ze kterého byla
financována úprava bytu, a u osoby obývající byt
zvláštního určení, jestliže její zdravotní stav zvláštní
úpravu tohoto bytu vyžaduje.

a) příjem vlastníka bytu nebo jiné osoby, která
užívá byt, zvýšený o vyplacený příspěvek na
živobytí nižší než částka živobytí osoby
(§ 24), nebo

(4) Za vlastníka bytu se považuje i manžel,
který užívá byt na základě práva bydlení odvozeného od vlastnického práva druhého manžela72), pokud nárok na doplatek na bydlení neuplatňuje manžel jako vlastník bytu. Za nájemce bytu se považují
oba manželé, mají-li k bytu společné nájemní
právo73). Za dobu trvání nájemního vztahu se považuje i doba od zániku členství v bytovém družstvu
do uplynutí lhůty k vyklizení bytu, doba od smrti
nájemce služebního bytu nebo bytu zvláštního
určení do uplynutí lhůty k vyklizení tohoto bytu
a doba od trvalého opuštění služebního bytu nebo
bytu zvláštního určení jeho nájemcem do uplynutí
lhůty k vyklizení tohoto bytu.

b) příjem společně posuzovaných osob zvýšený
o vyplacený příspěvek na živobytí nižší než
částka živobytí společně posuzovaných osob
(§ 24);

(5) Nárok na doplatek na bydlení má také
osoba užívající nemovitost po dobu probíhajícího
dědického řízení k této nemovitosti, pokud se zůstavitelem, který byl vlastníkem nemovitosti, žila ve

„§ 33
Podmínky nároku na doplatek na bydlení
(1) Nárok na doplatek na bydlení má vlastník
bytu, který jej užívá, nebo jiná osoba, která užívá byt
na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu, jestliže by po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení snížených o příspěvek na bydlení
podle jiného právního předpisu12) byl
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společné domácnosti k datu jeho úmrtí a byla s ním
společně posuzovanou osobou.
(6) V případech hodných zvláštního zřetele
může orgán pomoci v hmotné nouzi určit, že za
vlastníka nebo jinou osobu užívající byt považuje
i vlastníka nebo osobu užívající na základě smlouvy,
rozhodnutí, nebo jiného právního titulu, za účelem
bydlení jiný než obytný prostor, za předpokladu, že
uvedený prostor splňuje standardy kvality bydlení
podle § 33b odst. 1. Dále může v případech hodných
zvláštního zřetele orgán pomoci v hmotné nouzi
určit, že za osobu užívající byt považuje i osobu
užívající na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu za účelem bydlení ubytovací
zařízení podle § 33a odst. 3 v případě souhlasu obce,
na jejímž katastrálním území se ubytovací zařízení
nachází. Za případ hodný zvláštního zřetele se považuje vždy osoba ubytovaná v domově pro seniory,
domově pro osoby se zdravotním postižením, domově se zvláštním režimem, chráněném bydlení,
domě na půl cesty, terapeutické komunitě, nebo
v azylovém domě podle zákona o sociálních službách74); ustanovení § 8 odst. 3 až 5 a § 33b se v tomto
případě nepoužijí. Pro prokázání právního titulu
k užívání prostorů uvedených ve větách první až
třetí se použije odstavec 1 obdobně.
(7) Nárok na doplatek na bydlení má bez splnění podmínek uvedených v odstavcích 1 až 3 nezletilé nezaopatřené dítě, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež, nebo
které žije v náhradní rodinné péči, a to za podmínky,
že na něj přešlo vlastnictví nebo nájem bytu a dítě
nemá dostatečný příjem nebo majetek k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení.
(8) Splňuje-li podmínky nároku na doplatek na
bydlení více osob, náleží doplatek na bydlení jen
jednou v rámci jednoho okruhu společně posuzovaných osob, a to osobě určené na základě dohody
těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí
orgán pomoci v hmotné nouzi, které z těchto osob
se doplatek na bydlení přizná.

72

) § 744 občanského zákoníku.

73

) § 745 a 746 občanského zákoníku.

74

) Zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 62 se zrušuje.
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22. Za § 33 se vkládají nové § 33a a 33b, které
včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 75 znějí:
„§ 33a
Byt, jiný než obytný prostor a ubytovací zařízení
(1) Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí
soubor místností nebo samostatná obytná místnost,
které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou
k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt.
(2) Jiným než obytným prostorem se pro účely
tohoto zákona rozumí prostor, který je na základě
smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu
určen pro bydlení, a který zároveň splňuje standardy
kvality bydlení podle § 33b odst. 1. Pro prokázání
právního titulu k užívání jiného než obytného prostoru uvedeného ve větě první se použije § 33 odst. 1
obdobně.
(3) Ubytovacím zařízením se pro účely tohoto
zákona rozumí ubytovací zařízení splňující podmínky uvedené v § 21a zákona o ochraně veřejného
zdraví, jestliže je ubytování v těchto zařízeních poskytováno na dobu delší než dva měsíce v období
šesti měsíců po sobě jdoucích. Pokud je ubytování
poskytováno v ubytovacích zařízeních podle věty
první, odstavec 2 a § 33b se v tomto případě nepoužijí.
(4) Za byt se pro účely tohoto zákona považuje
též soubor místností, které tvoří stavbu pro individuální či rodinnou rekreaci, nebo samostatná místnost, která tvoří stavbu pro individuální či rodinnou
rekreaci, pokud jsou tyto stavby užívány vlastníkem
k trvalému bydlení a pokud splňují standardy kvality
bydlení podle § 33b odst. 1.
(5) V případech hodných zvláštního zřetele lze
pro účely tohoto zákona za byt považovat i část
bytu, pokud byt splňuje podmínky podle odstavce 1. Pokud v tomto bytě žije více osob, které
se pro tyto účely společně neposuzují, určuje se výše
odůvodněných nákladů na bydlení za celý byt, a je-li
na tento byt poskytován příspěvek na bydlení podle
zákona o státní sociální podpoře, odečte se tento příspěvek od odůvodněných nákladů na bydlení za celý
byt, a dále se postupuje podle § 8.
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§ 33b
Standardy kvality bydlení jiného než obytného
prostoru, stavby pro individuální či rodinnou
rekreaci a jejich kontrola
(1) Jiný než obytný prostor nebo stavba pro
individuální či rodinnou rekreaci musí mít pro účely
poskytnutí doplatku na bydlení podle tohoto zákona
povahu samostatně vymezeného uzamykatelného
prostoru s minimálně jednou pobytovou místností,
který svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňuje dále uvedené požadavky k tomu, aby se
v něm zdržovaly a bydlely osoby, a neomezený přístup k pitné vodě. Pro vymezení jiného než obytného prostoru se použijí § 3 písm. i), § 8, § 10 odst. 5
a 6, § 11, § 38, § 44 odst. 1 písm. a) a § 44 odst. 1 věta
druhá vyhlášky o technických požadavcích na
stavby75), ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona, přiměřeně. Pro vymezení stavby pro
individuální či rodinnou rekreaci se použijí § 3
písm. i), § 8, § 11, § 38 a § 40 odst. 2 vyhlášky o technických požadavcích na stavby75), ve znění účinném
ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, přiměřeně
s tím, že tato stavba musí mít záchod.
(2) Kontrolu, zda jiný než obytný prostor nebo
stavba pro individuální či rodinnou rekreaci splňuje
požadavky uvedené v odstavci 1, provádí pro účely
tohoto zákona na žádost orgánu pomoci v hmotné
nouzi obecný stavební úřad.
(3) Při provádění kontroly podle odstavce 2 se
postupuje podle ustanovení zákona o kontrole.
75

) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.“.

23. § 34 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 63, 64 a 76 zní:
„§ 34
Odůvodněné náklady na bydlení
Do odůvodněných nákladů na bydlení se započítávají
a) nájemné, popřípadě obdobné náklady spojené
s vlastnickou nebo družstevní formou bydlení
nebo obdobné náklady při užívání bytu v jiné
než nájemní, družstevní nebo vlastnické formě
bydlení; nájemným nebo obdobnými náklady
při užívání bytu v jiné než nájemní, družstevní
nebo vlastnické formě bydlení se rozumí ná-
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jemné hrazené v nájemních bytech, a to až do
výše, která je v místě obvyklá; obdobnými náklady spojenými s vlastnickou nebo družstevní
formou bydlení se rozumí výše prokazatelných
nákladů, maximálně však do výše nákladů uvedených v zákoně o státní sociální podpoře63),
b) pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním
bytu; úhradou služeb bezprostředně spojených
s užíváním bytu se rozumí úhrada za ústřední
(dálkové) vytápění a za dodávku teplé vody, za
úklid společných prostor v domě, za užívání
výtahu, za dodávku vody z vodovodů a vodáren, za odvádění odpadních vod kanalizacemi,
za osvětlení společných prostor v domě, za odvoz tuhého komunálního odpadu, za vybavení
bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, popřípadě další prokazatelné a nezbytné
služby související s bydlením,
c) úhrada prokazatelné nezbytné spotřeby energií;
úhradou prokazatelné nezbytné spotřeby energií se rozumí úhrada dodávky a spotřeby elektrické energie, plynu, případně výdaje na další
druhy paliv, a to ve výši, která je v místě obvyklá; výše úhrady za prokazatelnou nezbytnou
spotřebu energií se stanoví jako průměrná cena
za dodávku energií pro bytovou jednotku určité
velikosti podle sdělení příslušných dodavatelů
těchto energií, nejvýše však ve výši skutečných
úhrad; v odůvodněných případech lze navýšit
takto zjištěné částky až o 10 %; za odůvodněný
případ se považuje zejména dlouhodobý nepříznivý zdravotní stav,
d) v případech hodných zvláštního zřetele při užívání jiného než obytného prostoru nebo ubytovacího zařízení úhrada nákladů uvedená v písmenech a) až c), a to do výše, která je v místě
obvyklá, avšak maximálně do výše 90 % normativních nákladů na bydlení podle zákona
o státní sociální podpoře64),
e) v případech hodných zvláštního zřetele podle
§ 33 odst. 6 věty třetí úhrada nákladů uvedená
v písmenech a) až c), a to do výše, která je v místě obvyklá, maximálně však do výše normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní
sociální podpoře64),
f) u stavby pro individuální či rodinnou rekreaci
užívané vlastníkem úhrada nákladů uvedená
v písmenech a) až c), a to do výše, která je v místě obvyklá, avšak maximálně do výše 90 % nor-
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mativních nákladů na bydlení podle zákona
o státní sociální podpoře76).

příjemce doplatku na bydlení svůj právní vztah
k bytu, k jinému než obytnému prostoru nebo
k ubytovacímu zařízení pozbyl.“.

) § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

27. V § 61 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

63

64

) § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

76

) § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.“.

Poznámka pod čarou č. 34 se zrušuje.
24. V § 35 úvodní části ustanovení se slova „připadajících na aktuální kalendářní měsíc“ zrušují.
25. § 35a včetně nadpisu zní:
„§ 35a
Informační povinnost krajské pobočky
Úřadu práce

„h) informuje bez zbytečného odkladu pověřený
obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo újezdní úřad o skutečnosti, že
doplatek na bydlení začal být poskytován osobě
užívající jiný než obytný prostor nebo ubytovací zařízení podle § 35a.“.
28. V § 63 odst. 1 se na konci textu věty první
doplňují slova „ , popřípadě šetření v místě pro vyhodnocení podmínek nároku na dávky“.
29. V § 63 odst. 1 větě čtvrté se za slova „sociálním šetření“ vkládají slova „ , popřípadě o šetření
v místě pro vyhodnocení podmínek nároku na
dávky“.

O skutečnosti, že doplatek na bydlení začal být
poskytován osobě užívající jiný než obytný prostor
nebo ubytovací zařízení, informuje krajská pobočka
Úřadu práce bez zbytečného odkladu pověřený
obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, nebo újezdní úřad příslušný podle místa skutečného pobytu uvedené osoby s podnětem k zahájení sociální práce za účelem řešení bytové situace
dotčené osoby.“.

31. V § 70 odst. 2 se slova „ústavu (zařízení)“
nahrazují slovem „zařízení“, slovo „oprávněn“ se
nahrazuje slovem „oprávněno“ a slova „tento ústav“
se nahrazují slovy „toto zařízení“.

26. Za § 46 se vkládá nový § 46a, který včetně
nadpisu zní:

32. V § 72 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

„§ 46a

„d) údaj o počtu osob, které užívají byt, jiný než
obytný prostor nebo ubytovací zařízení společně se žadatelem o dávku.“.

Přechod nároku na opakující se dávky při ztrátě
podmínky nároku dosavadního příjemce
(1) Přestane-li dosavadní příjemce opakující se
dávky plnit podmínky nároku na tuto dávku, přechází tento nárok na nejstarší společně posuzovanou
osobu, která žije s dosavadním příjemcem, za předpokladu, že s tímto přechodem nároku vysloví tato
osoba souhlas.
(2) Je-li vysloven souhlas nejstarší společně posuzované osoby podle odstavce 1, pak v případě přechodu nároku na doplatek na bydlení platí, že právní
vztah k bytu, k jinému než obytnému prostoru nebo
k ubytovacímu zařízení, který má dosavadní příjemce doplatku na bydlení, má pro účely pobírání
této dávky i tato nejstarší společně posuzovaná
osoba. Věta první se nepoužije, pokud dosavadní

30. Na konci textu § 68 se doplňují slova „ , který měly tyto osoby způsobit samostatně,
popřípadě společně se žadatelem o dávku“.

33. V § 72 odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) K žádosti o příspěvek na živobytí musí být
dále přiloženy tyto doklady:
a) doklady o výši příjmu žadatele a společně s ním
posuzovaných osob v rozhodném období,
b) doklad o tom, že byt, jiný než obytný prostor
nebo ubytovací zařízení jsou užívány na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu,
c) doklad o podlahové ploše bytu nebo jiného než
obytného prostoru,
d) doklady, na základě kterých je možné získat
údaje potřebné k hodnocení standardů kvality
bydlení stavby pro individuální či rodinnou re-
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kreaci nebo jiného než obytného prostoru podle § 33b,
e) doklad o výši a úhradě nájemného, popřípadě
o výši obdobných nákladů spojených s vlastnickou formou bydlení, družstevní formou bydlení nebo jinou než nájemní, družstevní nebo
vlastnickou formou bydlení,
f) doklad o výši pravidelných úhrad za služby
bezprostředně spojené s užíváním bytu, jiného
než obytného prostoru nebo ubytovacího zařízení a rozpis těchto služeb,
g) doklad o výši úhrady za dodávku elektrické
energie a plynu, případně dalších druhů paliv,
a rozpis těchto energií,
h) doporučení odborného lékaře o nutnosti dietního stravování,
i) doklad o plnění soudem stanovené vyživovací
povinnosti vůči nezletilému dítěti, případně
o výši dluhu na výživném.
(4) K žádosti o doplatek na bydlení musí být
dále přiloženy tyto doklady:
a) doklad o tom, že byt, jiný než obytný prostor
nebo ubytovací zařízení jsou užívány na základě smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu,
b) doklad o podlahové ploše bytu nebo jiného než
obytného prostoru,
c) doklady, na základě kterých je možné získat
údaje potřebné k hodnocení standardů kvality
bydlení stavby pro individuální či rodinnou rekreaci nebo jiného než obytného prostoru podle § 33b,
d) doklad o výši a úhradě nájemného, popřípadě
o výši obdobných nákladů spojených s vlastnickou formou bydlení, družstevní formou bydlení nebo jinou než nájemní, družstevní nebo
vlastnickou formou bydlení,
e) doklad o výši pravidelných úhrad za služby
bezprostředně spojené s užíváním bytu, jiného
než obytného prostoru nebo ubytovacího zařízení a rozpis těchto služeb,
f) doklad o výši úhrady za dodávku elektrické
energie a plynu, případně dalších druhů paliv,
a rozpis těchto energií,
g) doklad prokazující zdravotní stav žadatele, jestliže je žádáno zvýšení podle § 34 písm. c),
h) doklady prokazující osiřelost dítěte a skuteč-
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nost, že jde o dítě žijící v náhradní rodinné péči
nebo v plném přímém zaopatření zařízení pro
péči o děti nebo mládež, a doklad prokazující
přechod nájmu bytu, jde-li o žádost osiřelého
dítěte.“.
34. V § 72 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Pokud je předložení dokladů uvedených
v odstavci 3 písm. c) a d) a v odstavci 4 písm. b)
a c) spojeno pro žadatele o dávku s těžko překonatelnou překážkou, poskytne tyto doklady na žádost
orgánu pomoci v hmotné nouzi obecný stavební
úřad.“.
35. V § 75 se na konci textu písmene a) doplňují
slova „nebo nebyla přiznána v požadovaném rozsahu“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Nárok na opakující se dávku pomoci
v hmotné nouzi přiznanou podle zákona č. 111/
/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nezaniká dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; orgán pomoci v hmotné nouzi
v takovém případě nejpozději do 3 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona zahájí správní řízení
o přehodnocení nároku na opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Nároky na dávky pomoci v hmotné nouzi
náležející za období před 1. lednem 2015 se posuzují
podle zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. K hodnocení standardů kvality bydlení
stavby pro individuální či rodinnou rekreaci nebo
jiného než obytného prostoru podle § 33b zákona
č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, v případě dávek pomoci
v hmotné nouzi, které byly pravomocně přiznány
nebo o nichž bylo řízení zahájeno a pravomocně neskončeno před 1. lednem 2015, budou orgány pomoci v hmotné nouzi pro účely přiznání dávky pomoci v hmotné nouzi přihlížet až od 1. září 2015.
V období od 1. ledna 2015 do 31. srpna 2015 bude
výše odůvodněných nákladů na bydlení při užívání
staveb pro individuální či rodinnou rekreaci stanovena podle výše úhrady nákladů uvedených v § 34
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písm. f) nebo v případech hodných zvláštního zřetele při užívání jiného než obytného prostoru stanovena podle výše úhrady nákladů uvedených v § 34
písm. d) zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. K hodnocení, zda ubytovací zařízení splňuje
požadavky podle § 33a odst. 3 zákona č. 111/2006
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, budou orgány pomoci v hmotné nouzi
pro účely dávek pomoci v hmotné nouzi přihlížet
až od 1. května 2015. V období od 1. ledna 2015
do 30. dubna 2015 bude výše odůvodněných nákladů
na bydlení v případech hodných zvláštního zřetele
při užívání ubytovacího zařízení stanovena podle
výše úhrady nákladů uvedených v § 34 písm. d) zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Orgán pomoci v hmotné nouzi nejpozději do
2 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona informuje osoby, které pobírají dávku
pomoci v hmotné nouzi na základě užívání stavby
pro individuální či rodinnou rekreaci nebo jiného
než obytného prostoru o tom, že nebude-li stavba
pro individuální či rodinnou rekreaci nebo jiný než
obytný prostor od 1. září 2015 splňovat standardy
kvality bydlení podle § 33b odst. 1 zákona č. 111/
/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, bude dávka pomoci v hmotné
nouzi odejmuta, popřípadě snížena. Obdobně jako
ve větě první se bude postupovat i v případě, jestliže
osoba užívá ubytovací zařízení podle § 33a odst. 3
zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Orgán pomoci v hmotné nouzi, který v rámci
své činnosti nebo na základě kontroly stavebního
úřadu zjistí, že stavba pro individuální či rodinnou
rekreaci nebo jiný než obytný prostor nesplňuje
standardy kvality bydlení podle § 33b odst. 1 zákona
č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, je povinen bezodkladně informovat o této skutečnosti příjemce dávky užívající
tento prostor a vlastníka, pronajímatele nebo ubytovatele tohoto prostoru. Obdobně jako ve větě první
se bude postupovat i v případě, jestliže osoba užívá
ubytovací zařízení podle § 33a odst. 3 zákona č. 111/
/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
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ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. III
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona
č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona
č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona
č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona
č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona
č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 101/
/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů
fyzických osob podle zákona o daních z příjmů
a nejsou od této daně osvobozeny, tyto příjmy:
1. příjmy ze závislé činnosti podle zákona o da-
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ních z příjmů, s výjimkou částky, která se
považuje za příjem z důvodu bezplatného
používání motorového vozidla pro služební
účely podle zákona o daních z příjmů a s výjimkou částky odpovídající příjmu, kterého
dosáhlo nezaopatřené dítě za měsíce červenec
a srpen, a to v rozsahu stanoveném v odstavci 8,
2. příjmy ze samostatné činnosti podle zákona
o daních z příjmů, a jde-li o uvedené příjmy
podléhající dani z příjmů stanovené paušální
částkou, předpokládaný příjem, nejméně
však částka stanovená v odstavci 7; pokud
podnikání nebo jinou výdělečnou činnost
vykonávalo nezaopatřené dítě v měsících červenci a srpnu, nepovažuje se za příjem částka
ve výši a za podmínek stanovených v odstavci 8,
3. příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů,
4. ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou výher v loteriích, sázkách
a jiných podobných hrách a výher z reklamních soutěží a slosování, cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a cen ze soutěží,
v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže, nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže anebo příjmu
z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi
poškozeným a pojistitelem,
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1. příjem přijatý v rámci plnění z vyživovací
povinnosti nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, s výjimkou uvedeného příjmu, náhrady nebo uvedeného plnění, poskytnutých v rozhodném období z příjmů
osoby, která se pro účely stanovení rozhodného příjmu považuje za společně posuzovanou osobu s osobou, která toto výživné nebo
plnění přijala,
2. odchodné, výsluhový příspěvek, odbytné
u vojáků z povolání a příslušníků bezpečnostních sborů podle zvláštních právních
předpisů3c),
3. příjmy z prodeje podílu v obchodní korporaci, s výjimkou prodeje cenného papíru,
přesahuje-li doba mezi jeho nabytím a prodejem dobu pěti let, a to v rozsahu a za podmínek, za jakých jsou osvobozeny od daně
z příjmů podle zákona o daních z příjmů,
4. příjmy plynoucí jako náhrada za služebnost
vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu podle zvláštního právního předpisu3e),
5. náhrada mzdy (platu, odměny) nebo sníženého platu (snížené mzdy) od čtvrtého do
čtrnáctého a v období od 1. ledna 2012 do
31. prosince 2013 do dvacátého prvního kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény) podle zvláštních právních
předpisů3i),

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, přičemž jde-li o příjmy
podléhající dani z příjmů stanovenou paušální částkou, považují se za výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení předpokládané výdaje, po
odpočtu dalších výdajů, odpočítávaných z takových
příjmů podle zákona o daních z příjmů, po odpočtu
pojistného na důchodové spoření, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pokud nebyly pojistné a příspěvek zahrnuty do
těchto výdajů, a po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy,“.

6. příjmy z dávek a plnění z pojistné smlouvy
o pojištění důchodu podle zákona upravujícího důchodové spoření,

2. V § 5 odst. 1 písmeno b) včetně poznámek
pod čarou č. 3c, 3e a 3i zní:

8. příjmy ze závislé činnosti vykonávané na
území České republiky, plynoucí poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, kteří
jsou daňovými nerezidenty, od zaměstnava-

„b) z příjmů, které jsou podle zákona o daních z příjmů osvobozeny od daně z příjmů, tyto příjmy:

7. odměna, odchodné, starobní důchod, důchod, příspěvek, poskytované z rozpočtu
Evropské unie poslanci nebo bývalému poslanci Evropského parlamentu, zvolenému
na území České republiky, dále zaopatření
a náhrada výdajů poskytované z rozpočtu
Evropské unie pozůstalému manželovi nebo
manželce a nezaopatřeným dětem v případě
úmrtí poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,
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telů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí,
podle zákona o daních z příjmů,
9. příjmy za práci žáků a studentů z praktického
vyučování a praktické přípravy,
10. zvláštní příplatek nebo příplatek za službu
v zahraničí poskytovaný v cizí měně podle
zvláštních právních předpisů vojákům a příslušníkům bezpečnostních sborů vyslaným
v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo
mezinárodních bezpečnostních sborů mimo
území České republiky po dobu působení
v zahraničí,
a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení a dalších výdajů odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních
z příjmů, které se pro tento účel stanoví obdobně
jako takové výdaje pro určení základu daně podle
zákona o daních z příjmů,
3c

) Zákon č. 221/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

3e

) Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3i

) Například § 192 zákoníku práce.“.

3. V § 5 odst. 3 písm. b) se slova „body 2 až 9
a 11“ nahrazují slovy „bodech 1 až 4 a 6“.
4. V § 5 odst. 3 písm. c) se slova „body 10, 12
a 13“ nahrazují slovy „bodech 5, 7 až 10“.
5. V § 5 odst. 3 písmeno d) zní:
„d) v písmenech c), d), f) až i) v tom kalendářním
roce, v němž byly vyplaceny.“.
6. V § 5 odst. 3 se písmeno e) zrušuje.
7. V § 5 odst. 4 písm. c) se slova „bodech 2 až 9
a 11“ nahrazují slovy „bodech 1 až 4 a 6“ a slova „ , jde-li o dávky důchodového pojištění,“ se zrušují.
8. V § 5 odst. 4 písm. d) se slova „bodech 10, 12
a 13“ nahrazují slovy „bodech 5, 7 až 10“ a slova „ , a v odstavci 1 písm. c), jde-li o dávky nemocenského pojištění (péče),“ se zrušují.
9. V § 5 odst. 5 se věta poslední zrušuje.
10. V § 5 odst. 6 se věta druhá zrušuje.
11. V § 24 odst. 2 se za větu první vkládá věta
„Za vlastníka bytu se považuje i manžel, který užívá
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byt na základě práva bydlení odvozeného od vlastnického práva druhého manžela70), pokud nárok na
příspěvek na bydlení neuplatňuje manžel jako vlastník bytu.“.
Poznámka pod čarou č. 70 zní:
„70) § 744 občanského zákoníku.“.

12. V § 24 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí
soubor místností nebo samostatná obytná místnost,
které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou
k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt.“.
13. V § 25 odstavec 2 zní:
„(2) Náklady na bydlení se pro nárok a výši
příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za
kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu
dávky prokazuje, popřípadě nárok na dávku uplatňuje. Do nákladů na bydlení se započítávají náklady
na bydlení
a) uhrazené v rozhodném období oprávněnou
osobou nebo společně posuzovanými osobami,
pokud v bytě, na který je uplatňován nárok na
příspěvek na bydlení, žily v rozhodném období
a současně v něm byly hlášeny k trvalému pobytu,
b) uhrazené v rozhodném období oprávněnou
osobou nebo společně posuzovanými osobami
v bytě, v němž v rozhodném období fakticky
žily a hradily uvedené náklady na bydlení, avšak
neměly v něm trvalý pobyt po celé rozhodné
období, nebo jeho část, a zároveň v době podání
žádosti o dávku již mají tyto osoby v tomto
bytě trvalý pobyt,
c) ve výši 80 % příslušných normativních nákladů
na bydlení, pokud oprávněná osoba nebo společně posuzované osoby v rozhodném období,
nebo po část tohoto rozhodného období, v bytě,
na který je uplatňován nárok na příspěvek na
bydlení, nežily, s výjimkou situace, kdy stejný
okruh společně posuzovaných osob žil v jiném
bytě, a byl jim z tohoto důvodu poskytován
příspěvek na bydlení; v takovém případě se započtou náklady na bydlení ve skutečné výši
uhrazené v původním bytě.“.
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14. § 27a se včetně nadpisu a poznámky pod
čarou č. 59 zrušuje.
15. V § 30b odst. 3 větě poslední se slova „bodu 13“ nahrazují slovy „bodu 5“.
16. V § 68 odst. 1 písm. e) se slova „ ; žádost
o příspěvek na bydlení musí obsahovat také doklady
o skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek
na bydlení podle § 27a odst. 2 a prohlášení oprávněné osoby, že jeho celkové sociální a majetkové poměry mu neumožňují řešit problém bydlení jinak,
než podáním žádosti o příspěvek na bydlení“ zrušují.
17. V § 68 odst. 1 písm. f) se slova „bodu 13“
nahrazují slovy „bodu 5“.
18. V § 68 odst. 1 písm. g) se slova „bodu 2“
nahrazují slovy „bodu 1“.
19. V § 68 odst. 2 písm. a) bodě 3 a v § 68
odst. 3 písm. a) bodě 1 se slova „bodech 3 až 14“
nahrazují slovy „bodech 2 až 10“.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Příjmy uvedené v § 5 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé započtou
pro dávky státní sociální podpory přiznané nejdříve
od 1. ledna 2015, je-li rozhodným obdobím, za které
se zjišťuje příjem, kalendářní čtvrtletí, a pro dávky
státní sociální podpory přiznané nejdříve od 1. října
2015, je-li rozhodným obdobím kalendářní rok.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o životním a existenčním minimu
Čl. V
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním
minimu, ve znění zákona č. 218/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 85/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 329/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona
č. 105/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb. a zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., se mění takto:
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1. V § 4 odst. 1 písm. d) se slova „písemně prohlásí“ nahrazují slovem „prokáží“.
2. V § 4 odstavec 2 zní:
„(2) Bytem se pro účely tohoto zákona rozumí
soubor místností nebo samostatná obytná místnost,
které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou
k tomuto účelu užívání určeny podle stavebního zákona nebo jsou zkolaudovány jako byt.“.
3. V § 7 odst. 2 písm. h) bodě 1 se slova „písmenu j)“ nahrazují slovy „písmenech i), j), k) a l)“.
4. V § 7 odst. 2 se za písmeno j) vkládají nová
písmena k) a l), která znějí:
„k) příjmy za práci žáků a studentů z praktického
vyučování a praktické přípravy,
l) příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území
České republiky, plynoucí poplatníkům daně
z příjmů fyzických osob, kteří jsou daňovými
nerezidenty, od zaměstnavatelů se sídlem nebo
bydlištěm v zahraničí, podle zákona o daních
z příjmů,“.
Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno m).
5. V § 8 odst. 1 se slova „písm. c)“ nahrazují
slovy „písm. b)“.
6. V § 8 odst. 4 se slova „písm. c)“ nahrazují
slovy „písm. b)“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna občanského soudního řádu
Čl. VI
V § 303 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákona
č. 396/2012 Sb. a zákona č. 293/2013 Sb., se věta
první a ve větě druhé slovo „dále“ zrušují.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. VII
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/
/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/
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/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002
Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona
č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona
č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona
č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona
č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona
č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona
č. 223/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění
takto:
1. V § 21a se za větu druhou vkládá věta „Pokud je ubytování v zařízeních podle věty první poskytováno na dobu delší než dva měsíce v období
šesti měsíců po sobě jdoucích, uvede osoba uvedená
ve větě první v provozním řádu dále počet a plochu
ubytovacích jednotek včetně nejvyššího počtu ubytovaných fyzických osob, vybavení ubytovacích jednotek záchodem, sprchou, umývárnou a prostorem
pro vaření nebo ohřev jídla, způsob vytápění ubytovacích jednotek a teplotu vnitřního vzduchu v otopném období, jakož i způsob zajištění tekoucí pitné
a teplé vody v ubytovacích jednotkách.“.

„(3) Na vyžádání Úřadu práce – krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu (dále
jen „krajská pobočka Úřadu práce“) jsou orgány
ochrany veřejného zdraví oprávněny, jde-li o ubytovací služby podle § 21a věty třetí, sdělit individuální
údaje vztahující se k fyzickým osobám, o kterých se
při postupu podle tohoto zákona dozvěděly, a předat
krajské pobočce Úřadu práce pro účely řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi potřebné údaje. Pro
tyto účely dále orgán ochrany veřejného zdraví bezodkladně předá krajské pobočce Úřadu práce ve
svém správním obvodu kopii vykonatelného rozhodnutí o uložení pokuty nebo nápravného opatření
podle § 84 osobě uvedené v § 21a větě třetí a informuje krajskou pobočku Úřadu práce o obnovení
činnosti v případě, že bylo vykonatelným rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví podle § 84
odst. 1 písm. b) pozastaveno poskytování ubytovací
služby podle § 21a věty třetí.“.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
Čl. VIII
Přechodné ustanovení
Osoba poskytující ubytování podle § 21a věty
třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, upraví provozní
řád a předloží jej ke schválení příslušnému orgánu
ochrany veřejného zdraví nejdéle do 3 měsíců ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ

2. V § 84 odst. 1 se na konci textu písmene j)
doplňují slova „ , a uložit odstranění zjištěných závad v dodržování provozního řádu“.
3. V § 84 odst. 2 větě první se za slova „odstavce 1 písm. b), e), g), h)“ vkládá slovo „ , j)“.
4. V § 89 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
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ÚČINNOST
Čl. IX
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015, s výjimkou čl. I bodu 7 a čl. V bodů 5 a 6,
které nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Sbírka zákonů č. 253 / 2014

Strana 3048

Částka 107

253
ZÁKON
ze dne 22. října 2014,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

1. V § 1 odst. 3 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie“.

Čl. I
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona
č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona
č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona
č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona
č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona
č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona
č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona
č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona
č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona
č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona
č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona
č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 101/
/2014 Sb., se mění takto:

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/
/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/
/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí
pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/
/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/
/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato
nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní
příslušnosti.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/
/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.“.

3. V § 3 odst. 2 písm. d) se slova „Evropském
společenství“ nahrazují slovy „Evropské unii“.
4. V § 3 odst. 2 se za písmeno k) vkládá nové
písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 69
zní:
„l) osobami, jejichž nárok vyplývá z přímo použitelných předpisů Evropské unie1) nebo osobami
zaměstnanými, samostatně výdělečně činnými,
osobami ponechávajícími si takové postavení
a jejich rodinnými příslušníky majícími právo
na rovné zacházení podle předpisu Evropské
unie69),
69

) Čl. 7 odst. 3 a čl. 24 směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se
pohybovat a pobývat na území členských států, o změně
nařízení č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/
/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/
/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.“.

5. V § 3 odst. 2 se na konci závěrečné části ustanovení doplňuje věta „Podmínka bydliště se neuplatní u osob uvedených v písmenu l).“.
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6. § 44 včetně nadpisu zní:
„§ 44
Podmínky nároku na porodné
(1) Nárok na porodné má žena, která porodila
své první nebo druhé živé dítě, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v rodině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.
(2) Nárok na porodné žena nemá, pokud jí
před porodem vznikl již dvakrát nárok na porodné
převzetím dítěte do 1 roku jeho věku do trvalé péče
nahrazující péči rodičů nebo v případě, že se jí již
jedno živé dítě narodilo a druhé dítě do 1 roku věku
převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů, není-li dále stanoveno jinak.
(3) Nárok na porodné má rovněž otec prvního
nebo druhého živě narozeného dítěte, jestliže žena,
která dítě nebo děti porodila, zemřela a ke dni porodu splnila podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2
a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě.
(4) Nárok na porodné podle odstavce 3 nemá
otec, jemuž již dvakrát vznikl nárok na porodné převzetím dítěte do 1 roku jeho věku do trvalé péče
nahrazující péči rodičů.
(5) Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte, není-li dále stanoveno jinak.“.
7. V § 45 odstavec 1 zní:
„(1) Nárok na porodné má také osoba, která
převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů dítě
do 1 roku jeho věku, a toto dítě bylo prvním nebo
druhým dítětem této osoby, bez ohledu na to, zda
první dítě porodila nebo převzala do trvalé péče na-
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hrazující péči rodičů. Nárok na porodné vzniká
dnem převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči
rodičů, přičemž dnem převzetí se rozumí den právní
moci rozhodnutí o převzetí dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Podmínkou je, že rozhodný
příjem v rodině této osoby nepřevyšuje součin
částky životního minima rodiny a koeficientu 2,70.“.
8. V § 45 se na konci textu odstavce 3 doplňují
slova „ , b) a d)“.
9. V § 46 odstavec 1 zní:
„(1) Výše porodného činí 13 000 Kč na první
dítě a 10 000 Kč na druhé dítě.“.
10. V § 64a odst. 1 a 2 a v § 64a odst. 4 písm. a)
se slova „Evropských společenství,54b)“ nahrazují
slovy „Evropské unie1),“ a v § 64a odst. 4 písm. b)
se slova „Evropských společenství54b)“ nahrazují
slovy „Evropské unie1)“.
Poznámka pod čarou č. 54b se zrušuje.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Jde-li o dítě narozené nebo převzaté do trvalé
péče nahrazující péči rodičů před 1. lednem 2015,
náleží porodné podle § 44 až 46 zákona č. 117/
/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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254
ZÁKON
ze dne 22. října 2014,
kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb.,
o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o sociálních službách
Čl. I
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 331/2012 Sb., zákona č. 384/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., se mění
takto:
1. V § 3 písmeno h) zní:
„h) střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
strategický dokument obce nebo kraje schválený na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního
zjišťování potřeb osob na území obce nebo
kraje a hledání způsobů jejich uspokojování
s využitím dostupných zdrojů; jeho obsahem
je souhrn a výsledky podkladových analýz
a dat, popis způsobu zpracování plánu včetně
vymezení spolupráce s obcemi, s poskytovateli
sociálních služeb a osobami, kterým jsou sociální služby poskytovány, popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou
sociální služby určeny, včetně ekonomického
vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb obsahující popis budoucího žá-

doucího stavu a opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, postup sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně
způsobu, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území kraje; střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými na období
jednoho roku, které vycházejí ze střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb,“.
2. V § 3 se doplňuje písmeno i), které zní:
„i) sítí sociálních služeb souhrn sociálních služeb,
které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě
a s odpovídající místní dostupností napomáhají
řešit nepříznivou sociální situaci osob na území
kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji; síť sociálních služeb je součástí střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb kraje.“.
3. V § 4 odst. 1 se na konci textu písmene j)
doplňují slova „ , nebo osoba zaměstnaná, samostatně výdělečně činná, osoba ponechávající si takové
postavení a její rodinní příslušníci mající právo na
rovné zacházení podle předpisu Evropské unie63)“.
Poznámka pod čarou č. 63 zní:
„63) Čl. 7 a 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady
2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie
a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat
a pobývat na území členských států, o změně nařízení
(EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/
/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/
/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.“.

4. V § 22 se na konci textu odstavce 1 doplňují
slova „ ; povinnost vrátit příspěvek nebo jeho část má
též osoba, která po smrti oprávněné osoby přijala
příspěvek nebo jeho část, které jí nenáleží“.
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5. V § 38 větě první se za slova „s cílem“ vkládají slova „podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a“.
6. V § 75 odst. 2 se na konci písmene d) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším
70 let.“.
7. V § 79 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) zajištění personálních, materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb,“.
8. V § 82 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) poskytovatel sociálních služeb ani po uložení
sankce za správní delikt podle § 107 odst. 2
písm. m) nesplní opatření uložená k odstranění
nedostatků v oblasti dodržování standardů kvality sociálních služeb zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb, nebo“.
9. V § 85 odst. 4 větě první se za slova „podle
§ 81 odst. 2 písm. d)“ vkládají slova „ , informaci
o výsledku provedené inspekce poskytování sociálních služeb“ a ve větě třetí se slova „krajská pobočka
Úřadu práce“ nahrazují slovem „ministerstvo“.
10. V § 86 se odstavec 3 zrušuje.
11. V § 93a odst. 1 větě první se slova „§ 92
písm. d)“ nahrazují slovy „§ 92 písm. b) a d)“.
12. V § 94 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb,
které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na
území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob.“.
13. V § 95 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
„h) určuje síť sociálních služeb na území kraje; přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle
§ 94 písm. f).“.
14. V § 96 písmeno b) zní:
„b) zpracovává národní strategii rozvoje sociálních
služeb, sleduje a vyhodnocuje její plnění a ve
spolupráci s kraji určuje parametry dostupnosti
sociálních služeb.“.
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15. V § 96 se písmeno c) zrušuje.
16. V § 97 odstavec 1 zní:
„(1) Inspekci poskytování sociálních služeb
(dále jen „inspekce“) provádí u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a u poskytovatelů sociálních služeb uvedených
v § 84 ministerstvo.“.
17. V § 97 odstavec 4 zní:
„(4) Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni informovat o závažných nedostatcích zjištěných při inspekci podle odstavce 3 osobu, která uzavřela smlouvu o poskytnutí sociální služby, nebo zákonného zástupce anebo opatrovníka, popřípadě zástupce podle § 91 odst. 6, pokud uzavřeli smlouvu
o poskytnutí sociální služby za osobu, která není
schopna sama jednat. Za závažný nedostatek se považuje zejména sjednání výše úhrady v rozporu
s § 73 až 77 a neuvedení výpovědních důvodů a výpovědních lhůt ve smlouvě.“.
18. V § 98 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou
„Alespoň 1 člen inspekčního týmu musí být zaměstnancem státu zařazeným k výkonu práce v ministerstvu.“ a věty třetí a čtvrtá se zrušují.
19. V § 98 odst. 5 se věta první nahrazuje větou
„Ministerstvo je oprávněno ukládat poskytovateli
sociálních služeb opatření k odstranění nedostatků
zjištěných při inspekci; uložené opatření je součástí
kontrolního zjištění.“ a ve větě druhé se slova „krajskou pobočkou Úřadu práce“ nahrazují slovem „ministerstvem“ a slova „krajská pobočka Úřadu práce“
se nahrazují slovem „ministerstvo“.
20. § 101 se zrušuje.
21. Poznámka pod čarou č. 37a zní:
„37a) Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů.“.

22. V § 101a odst. 1 se slova „§ 95 písm. g)“
nahrazují slovy „§ 95 písm. g) a h)“.
23. V § 101a se na konci odstavce 2 doplňuje
věta „O poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé sociální služby a jejich výši rozhoduje zastupi-
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telstvo kraje v souladu s podmínkami stanovenými
zastupitelstvem kraje.“.
24. V § 101a odst. 3 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
25. V § 101a se na konci odstavce 3 doplňuje
věta „Podmínky pro zpracování a strukturu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb stanoví prováděcí právní předpis.“.
26. V § 101a odstavce 4 až 6 znějí:
„(4) Výši dotace kraji stanoví ministerstvo ve
výši procentního podílu kraje na celkovém ročním
objemu finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok; výše procentního podílu
kraje je uvedena v příloze k tomuto zákonu.
(5) Ministerstvo zajišťuje na vlastní náklady počítačový program (software) pro podávání žádostí
o dotace a poskytuje bezplatně tento program,
včetně jeho aktualizací, krajským úřadům a poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru podle
§ 85 odst. 1. Krajské úřady a poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni používat program pro podávání žádostí o dotace, který jim ministerstvo poskytne. Krajské úřady jsou povinny používat program též pro posouzení žádostí o dotace poskytovatelů a stanovení výše finanční podpory. Za podanou
žádost poskytovatele sociálních služeb o dotaci podle odstavců 1 a 2 se považuje pouze žádost, která je
podána kraji prostřednictvím tohoto programu.
(6) Kraj předloží ministerstvu do 31. května
příslušného rozpočtového roku prostřednictvím počítačového programu podle odstavce 5 průběžný
přehled o čerpání dotace a do 31. března následujícího rozpočtového roku konečný přehled o čerpání
dotace za příslušný rozpočtový rok.“.
27. V § 101a odst. 7 se slova „ , obsah seznamu
podle odstavce 3 písm. c)“ zrušují.
28. V § 102 se věta první nahrazuje větou „Na
zajištění povinnosti uvedené v § 93 písm. a) a na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány
v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 93
písm. b) a c), se krajům poskytuje příspěvek formou
účelové dotace.“.
29. V § 103 se věta první nahrazuje větou „Na
zajištění povinnosti uvedené v § 92 písm. a) a na zajištění činností sociální práce, které jsou vykonávány
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v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 92
písm. b) až d), se obcím s rozšířenou působností
poskytuje příspěvek formou účelové dotace.“.
30. V § 104 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Ministerstvo zajišťuje na vlastní náklady
počítačový program (software) pro podávání žádostí
o dotace a poskytuje bezplatně tento program,
včetně jeho aktualizací, krajským úřadům a poskytovatelům sociálních služeb zapsaným v registru podle
§ 85 odst. 1. Poskytovatelé sociálních služeb jsou
povinni používat počítačový program pro podávání
žádostí o dotace, který jim ministerstvo poskytne.
Krajský úřad se prostřednictvím počítačového programu vyjadřuje k podpoře pro danou sociální
službu.“.
31. Za § 105 se vkládá nový § 105a, který zní:
„§ 105a
Prováděcí právní předpis stanoví obvyklé náklady na jednotlivé sociální služby s ohledem na regionální specifika sociálních služeb.“.
32. V § 107 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) odmítne s osobou uzavřít smlouvu o poskytnutí
sociální služby v rozporu s § 91 odst. 3,“.
33. V § 107 odst. 2 písm. h) se slova „ve lhůtě
stanovené v“ nahrazují slovem „podle“.
34. V § 107 odst. 2 písm. m) se slova „krajskou
pobočkou Úřadu práce“ nahrazují slovy „ministerstvem“.
35. V § 108 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slova
„odst. 2 až 5“ nahrazují slovy „odst. 3 a 4“.
36. V § 108 odst. 4 písm. a) bod 3 zní:
„3. správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. h)
a § 107 odst. 4,“.
37. V § 108 odst. 4 písm. d) se na konci textu
bodu 1 doplňují slova „ , nebo zaměstnanec poskytovatele sociálních služeb, kterému ministerstvo vydalo rozhodnutí o registraci, a přestupek podle § 106
odst. 2“.
38. V § 108 odst. 4 písm. d) se na konci bodu 2
tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 3, který
zní:
„3. správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. b) až
g), j), m), o) a p).“.
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39. V § 110 odst. 4 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se zrušují.
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40. V § 119 odst. 2 se za slova „§ 99 odst. 3“
vkládají slova „ , § 101a odst. 3, § 105a“.
41. Doplňuje se příloha k zákonu, která zní:

„Příloha k zákonu č. 108/2006 Sb.

Výše procentního podílu kraje na celkovém ročním objemu finančních prostředků
vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový rok
Kraj

V%

Praha

8,08

Jihočeský

6,67

Jihomoravský

9,21

Karlovarský

3,40

Královéhradecký

5,46

Liberecký

4,14

Moravskoslezský

11,99

Olomoucký

7,81

Pardubický

5,37

Plzeňský

4,86

Středočeský

10,93

Ústecký

9,71

Vysočina

5,30

Zlínský

7,07
“.

Přechodná ustanovení

čená před tímto dnem se dokončí podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem
1. ledna 2015.

1. Výkon práv a povinností z pracovněprávních
vztahů zaměstnanců zařazených k výkonu práce
v Úřadu práce České republiky, kteří ke dni 31. prosince 2014 plnili úkoly v oblasti inspekce poskytování sociálních služeb, přechází dnem 1. ledna 2015
na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

3. Inspekce poskytování sociálních služeb zahájené přede dnem 1. ledna 2015 Úřadem práce České republiky – krajskými pobočkami a pobočkou
pro hl. m. Prahu dokončí Ministerstvo práce a sociálních věcí.

2. Řízení o správních deliktech podle § 107
odst. 2 písm. b) až g), j), m), o) a p) zákona č. 108/
/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna
2015, zjištěných při výkonu inspekce poskytování
sociálních služeb, zahájená a pravomocně neskon-

4. Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hl. m. Prahu předají nejpozději
do 31. ledna 2015 Ministerstvu práce a sociálních věcí
spisy a dokumenty související s výkonem inspekce
poskytování sociálních služeb.

Čl. II
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5. Informaci o výsledku inspekce provedené
a ukončené přede dnem 1. ledna 2015 zapíše do
registru Úřad práce České republiky – krajské pobočky nebo pobočka pro hl. m. Prahu do 31. ledna
2015.
6. Za správní delikt podle § 107 odst. 2
písm. m) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném
ode dne 1. ledna 2015, je považováno i nesplnění
opatření uloženého přede dnem 1. ledna 2015 Úřadem práce České republiky – krajskou pobočkou
nebo pobočkou pro hl. m. Prahu nebo nepodání
zprávy o plnění opatření.
7. Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka získaná podle § 110 odst. 4
písm. c) nebo d) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění
účinném přede dnem 1. ledna 2017, se považuje za
splněnou i po tomto dni.
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„§ 65a
Na zajištění činností sociální práce, které jsou
vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými
v § 63 a 64, se pověřeným obcím a obcím s rozšířenou
působností poskytuje příspěvek formou účelové dotace. Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního
právního předpisu77). Dotace ze státního rozpočtu je
pověřeným obcím a obcím s rozšířenou působností
poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje; tato
činnost krajů je činností vykonávanou v přenesené
působnosti.
77

) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění pozdějších předpisů.“.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o Úřadu práce České republiky

ČÁST DRUHÁ
Čl. IV

Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. III
V zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona
č. 259/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 141/2010 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona
č. 73/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se za § 65 vkládá
nový § 65a, který včetně poznámky pod čarou č. 77
zní:

Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění
zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 306/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „a inspekce
poskytování sociálních služeb“ zrušují.
2. V § 4a odst. 2 větě třetí se slova „§ 92
písm. d)“ nahrazují slovy „§ 92 písm. b) a d)“.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7, 25, 31,
39 a 40, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Sbírka zákonů č. 255 / 2014
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255
ZÁKON
ze dne 22. října 2014,
kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

vech), ve znění pozdějších předpisů, se slova „dnem
1. ledna 2015“ nahrazují slovy „dnem 1. ledna 2018“.

Čl. I

Čl. II

V čl. III písm. f) zákona č. 70/2013 Sb., kterým
se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léči-

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2014.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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256
ZÁKON
ze dne 22. října 2014,
kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb. a zákona
č. 109/2014 Sb., se mění takto:

Čl. I

1. V § 11 odst. 1 písm. i) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona
č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona
č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb.,
zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona
č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona
č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona
č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona
č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona
č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona
č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona
č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona

2. V § 11 odst. 1 písm. j) se slova „o zaplacení
regulačního poplatku podle § 16a odst. 1 písm. d) a“
a část věty za středníkem včetně středníku zrušují.
3. V § 11 odst. 1 písm. k) se slova „regulační
poplatky a“ zrušují.
4. V § 13 odst. 2 písm. a) se za slovo „léčebná,“
vkládají slova „lékárenská, klinickofarmaceutická,“.
5. § 16a včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 53 až 59 zní:
„§ 16a
Regulační poplatky
(1) Pojištěnec, anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen hradit poskytovateli regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru
zubní lékařství (dále jen „pohotovostní služba“).
(2) Regulační poplatek podle odstavce 1 se neplatí,
a) jde-li o pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let věku53), ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy54) nebo umístěné k výkonu
ústavní výchovy v domovech pro osoby se
zdravotním postižením55) nebo jde-li o pojištěnce umístěné na základě rozhodnutí soudu
v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc56) nebo pojištěnce svěřené rozhodnutím
soudu do pěstounské péče, poručnické péče
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nebo péče jiné osoby podle jiného právního
předpisu57),
b) jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným
orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která
je mu poskytována podle jiného právního předpisu10), ne starším 30 dnů,
c) jde-li o pojištěnce, kterému jsou podle jiného
právního předpisu58) poskytovány pobytové
sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pokud u tohoto pojištěnce po úhradě za ubytování a stravu
činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 %
jeho příjmu59) méně než 800 Kč nebo pokud
nemá žádný příjem; tuto skutečnost prokazuje
pojištěnec potvrzením ne starším než 30 dnů,
které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb, nebo
d) pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující
lékař shledal, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci.
(3) Regulační poplatek je příjmem poskytovatele, který regulační poplatek vybral. Poskytovatel
je povinen použít vybrané regulační poplatky na
úhradu nákladů spojených s provozem a modernizací
zdravotnického zařízení, ve kterém byla pohotovostní služba podle odstavce 1 poskytnuta.
(4) Poskytovatel je povinen vystavit pojištěnci
nebo jeho zákonnému zástupci na jeho žádost doklad o zaplacení regulačního poplatku, s uvedením
čísla pojištěnce, otiskem razítka poskytovatele a podpisem osoby, která regulační poplatek přijala. Poskytovatel je povinen sdělovat zdravotním pojišťovnám
v rámci vyúčtování poskytnutých hrazených služeb
za příslušný kalendářní měsíc, nebo za příslušné kalendářní čtvrtletí, informace o regulačních poplatcích
vybraných podle odstavce 1, s uvedením čísla pojištěnce, ke kterému se regulační poplatek váže, a dne,
ke kterému se regulační poplatek váže.
(5) Poskytovatel je povinen regulační poplatek
uvedený v odstavci 1 od pojištěnce nebo jeho zákonného zástupce vybrat, pokud nejde o výjimku z placení regulačního poplatku podle odstavce 2.
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53

) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
ve znění pozdějších předpisů.

54

) Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

55

) § 48 zákona č. 108/2006 Sb.

56

) § 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů.

57

) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

58

) § 48 až 50 a § 52 zákona č. 108/2006 Sb.

59

) § 71 odst. 4 a § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb.“.

6. V nadpisu § 16b se slova „regulačních poplatků a“ zrušují.
7. V § 16b odst. 1 se slova „za regulační poplatky podle § 16a odst. 1 písm. a) až d) a“ zrušují.
8. V § 16b odst. 2 se slova „regulačních poplatků a“ zrušují, slova „§ 16a odst. 6 a 7“ se nahrazují slovy „odstavce 4“ a za slovo „poskytovateli“ se vkládají slova „lékárenské péče“.
9. V § 16b se doplňují odstavce 4 a 5, které
znějí:
„(4) Poskytovatel lékárenské péče je povinen
sdělovat zdravotním pojišťovnám současně s vyúčtováním za příslušné období informace o doplatcích,
které se započítávají do limitu podle odstavce 1,
s uvedením čísla pojištěnce, ke kterému se doplatek
váže, výše zaplaceného doplatku a dne vydání částečně hrazeného léčivého přípravku nebo potraviny
pro zvláštní lékařské účely.
(5) Poskytovatel lékárenské péče je povinen vystavit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci na
jeho žádost doklad o zaplacení doplatku za částečně
hrazený léčivý přípravek nebo potravinu pro
zvláštní lékařské účely, který se započítává do limitu
podle odstavce 1. V dokladu poskytovatel lékárenské péče uvede název částečně hrazeného léčivého
přípravku nebo potraviny pro zvláštní lékařské
účely, k němuž se doplatek váže, výši doplatku, číslo
pojištěnce a opatří doklad otiskem svého razítka
a podpisem osoby, která doplatek přijala.“.
10. V § 18 odst. 1 se za slovo „psychologů“
vkládají slova „a farmaceutů“.
11. V § 32 se na konci textu odstavce 4 doplňují
slova „ ; tím není dotčena možnost poskytnutí slevy
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nebo snížení konečné ceny neuplatněním maximální
obchodní přirážky při výdeji takového léčivého přípravku“.
12. V § 32 odstavec 5 zní:
„(5) Poskytovatel oprávněný vydávat léčivé
přípravky se dopustí správního deliktu, pokud poruší zákaz podle odstavce 4. Za správní delikt se
uloží pokuta do 1 000 000 Kč. Správní delikt projednává a pokutu ukládá Ústav. Pokuty vymáhá celní
úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.
Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy Ústav
zjistil porušení zákazu, nejdéle však do 3 let ode
dne, kdy k porušení zákazu došlo.“.
13. V § 32 se odstavec 6 zrušuje.
14. V § 40 odst. 10 písm. b) se za slova „zubní
lékař“ vkládá slovo „ , farmaceut“.
15. V § 53 odst. 1 se slova „doklady o zaplacení
regulačních poplatků, které se započítávají do limitu
podle § 16b a“ zrušují.

Částka 107

kona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně
České republiky
Čl. III
V § 5 písm. e) a § 7 odst. 1 písm. a) zákona
č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně
České republiky, ve znění zákona č. 60/1995 Sb.,
zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb., zákona
č. 438/2004 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 60/2014 Sb. a zákona
č. 109/2014 Sb., se slova „regulační poplatky a“ zrušují.
Čl. IV
Přechodné ustanovení

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Zdravotní pojišťovna je povinna uhradit pojištěnci za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona částky přesahující limit pro regulační
poplatky a doplatky za předepsané částečně hrazené
léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 16b odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Správní řízení o hrazení částek podle § 16b
zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená na návrh
pojištěnce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle § 53 odst. 1 zákona č. 48/
/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. V řízení o hrazení částek přesahujících limit
pro regulační poplatky a doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro
zvláštní lékařské účely podle § 16b zákona č. 48/
/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, za období přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona zahájeném ve sporných případech na návrh pojištěnce po dni nabytí účinnosti
tohoto zákona, se postupuje podle § 53 odst. 1 zá-

Pojišťovna při plnění povinnosti uhradit pojištěnci částky přesahující limit pro regulační poplatky
a doplatky za předepsané částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely
podle § 16b odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje podle § 5
písm. e) a § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 551/1991
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Čl. V
V § 13 písm. e) a § 17 odst. 1 zákona č. 280/
/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových
a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona
č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/
/1997 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 438/
/2004 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 369/
/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 60/
/2014 Sb. a zákona č. 109/2014 Sb., se slova „regulační poplatky a“ zrušují.
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zákona č. 280/1992 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. VI
Přechodné ustanovení
Zaměstnanecké pojišťovny při plnění povinnosti
uhradit pojištěnci částky přesahující limit pro regulační poplatky a doplatky za předepsané částečně
hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní
lékařské účely podle § 16b odst. 2 zákona č. 48/1997
Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupují podle § 13 písm. e) a § 17 odst. 1

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. VII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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257
ZÁKON
ze dne 22. října 2014,
kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

prostřednictvím kapitoly Ministerstva průmyslu
a obchodu a z 50 % prostřednictvím Státního fondu
životního prostředí.“.

ČÁST PRVNÍ

2. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje věta,
která zní: „Za rok 2013 je provozovatel letadla nebo
osoba, která byla v předchozím roce provozovatelem
letadla, povinen vyřadit povolenky do 30. dubna
2015.“.

Změna zákona o podmínkách obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů
Čl. I
Zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů,
se mění takto:
1. V § 7 odstavce 5 až 7 znějí:
„(5) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a 3 je příjmem státního rozpočtu, a není-li
stanoveno jinak, je účelově vázán na dodatečné financování činností vedoucích ke snižování emisí
skleníkových plynů, na podporu inovací v průmyslu,
na opatření, jejichž cílem je zvýšit energetickou účinnost včetně výstavby a rekonstrukce soustav zásobování tepelnou energií, snižování energetické náročnosti budov a zvyšování účinnosti užití energie
v průmyslu a energetice, na podporu vědy a výzkumu v oblasti efektivního nakládání se zdroji, na
podporu úspor energie na straně spotřebitelů, na
adaptační opatření, na plnění mezinárodních závazků České republiky a rozvojovou pomoc v oblasti
ochrany klimatu, na náklady spojené s fungováním
a správou Evropského systému obchodování a správou rejstříku a na podporu výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědecko-technického rozvoje v oblasti snižování emisí
skleníkových plynů z dopravy, zejména z civilního
letectví.
(6) Výnos z dražeb povolenek je účelově vázán
nejvýše do částky 12 miliard Kč ročně nebo do
částky vyšší, která se rovná 100 % z výnosu z dražeb
povolenek pro provozovatele letadel a množství podle čl. 10 odst. 3 směrnice 2003/87/ES z výnosu
z dražeb povolenek pro provozovatele zařízení.
(7) Výdaje odpovídající účelově vázanému výnosu z dražeb povolenek jsou z 50 % realizovány

3. V § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta,
která zní: „Bezplatné povolenky na období od
1. ledna 2013 do 31. prosince 2016 se nepřidělí provozovateli letadla na lety na letiště nebo z letišť v zemích mimo Evropský hospodářský prostor a na lety
mezi letištěm, které se nachází v některém z nejvzdálenějších regionů podle čl. 349 Smlouvy o fungování
Evropské unie, a letištěm nacházejícím se v jiném
regionu Evropského hospodářského prostoru.“.
4. V § 11 odst. 4 se slova „rozhodnutí o autorizaci podle zákona o ochraně ovzduší15) (dále jen
„autorizovaná osoba“)“ nahrazují slovy „osvědčení
o akreditaci pro ověřování množství emisí skleníkových plynů vydaného vnitrostátním akreditačním
orgánem pověřeným podle zvláštního právního
předpisu15) nebo akreditačním orgánem jiného členského státu Evropské unie podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie17) (dále jen „akreditovaná
osoba“)“.
Poznámka pod čarou č. 15 zní:
„15) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.“.

5. V § 11 odst. 5 se za slovo „rozhodne“ vkládají slova „z moci úřední“.
6. V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Pokud ministerstvo zjistí, že provozovatel
zařízení, u kterého došlo k rozsáhlému snížení kapacity zařízení nebo k částečnému ukončení provozu
zařízení, nepředal ověřené údaje o zařízení stanovené
v příloze č. 2 k tomuto zákonu, a bylo mu proto
vydáno větší množství bezplatných povolenek, než
na kolik měl nárok, vyzve provozovatele zařízení,
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aby ve lhůtě 15 dnů předal ověřené údaje o zařízení.
Ministerstvo na základě ověřených údajů o zařízení
a po schválení Komisí rozhodne z moci úřední o snížení množství bezplatných povolenek pro přidělení
od roku následujícího po roce, v němž došlo k rozsáhlému snížení kapacity nebo k částečnému ukončení provozu zařízení, a o množství neoprávněně
vydaných bezplatných povolenek, které má provozovatel zařízení vrátit na účet Evropské unie. Pokud
provozovatel zařízení nepředá ověřené údaje o zařízení ve lhůtě 15 dnů, má se za to, že provoz zařízení
byl v předešlém roce ukončen, a ministerstvo rozhodne o množství neoprávněně vydaných bezplatných povolenek, které má provozovatel zařízení
vrátit na účet Evropské unie. Provozovatel zařízení
vrátí neoprávněně vydané bezplatné povolenky na
účet Evropské unie nejpozději do 30 dnů ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva.“.
7. V § 15 odst. 4 se slovo „autorizovanou“ nahrazuje slovem „akreditovanou“ a slovo „autorizovaná“ se nahrazuje slovem „akreditovaná“.
8. V § 15 se na konci odstavce 4 doplňuje věta,
která včetně poznámky pod čarou č. 26 zní: „Emise
provozovatele letadla v celkovém ročním objemu
nižším než 25 000 tun CO2 se považují za ověřené,
pokud jsou stanoveny pomocí nástroje pro malé
producenty emisí podle nařízení Komise (EU)
č. 606/201026), do kterého organizace Eurocontrol
doplnila údaje ze svého nástroje pro podporu systému obchodování s povolenkami.
26

) Nařízení Komise (EU) č. 606/2010 ze dne 9. července
2010 o schválení zjednodušeného nástroje vytvořeného
Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu
(Eurocontrol) pro odhad spotřeby paliva některých provozovatelů letadel s nízkými emisemi.“.

9. V § 15 odst. 5 se za první větu vkládá věta,
která zní: „Výkaz o množství emisí z letadla za rok
2013 a doklady o jeho ověření předloží provozovatel
letadla ministerstvu do 31. března 2015.“.
10. V § 15 odst. 6, § 21 odst. 1 písm. b) a § 22
odst. 1 písm. b) se slova „autorizovanou“ nahrazují
slovy „akreditovanou“.
11. V § 16 odstavec 6 zní:
„(6) Provádění projektových činností povoluje
ministerstvo. Ministerstvo povolí pouze provádění
projektových činností, které jsou v souladu s rozhodnutími přijatými na základě Úmluvy nebo Kjótského
protokolu a jejichž účastníci mají sídlo v zemi, která
uzavřela mezinárodní dohodu týkající se těchto pro-
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jektů nebo dohodu o propojení se systémem obchodování.“.
12. V § 16 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Ministerstvo nepovolí provádění projektových činností na území České republiky, které snižují nebo omezují emise z činností uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Ministerstvo povolí provádění projektových činností spočívajících ve výrobě
hydroelektrické energie s výrobní kapacitou vyšší
než 20 MW, pokud jsou v souladu s požadavky
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/
/ES.“.
13. V § 18 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:
„d) v rozporu s § 11 odst. 7 nevrátí bezplatné povolenky na účet Evropské unie,“.
Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).
14. V § 18 odst. 2 písm. b) se slovo „g)“ nahrazuje slovem „h)“.
15. V § 18 odst. 2 písm. e) se slova „d), e) nebo f).“ nahrazují slovy „e), f) nebo g),“.
16. V § 18 se na konci odstavce 2 doplňuje písmeno f), které zní:
„f) v částce 100 EUR zvýšené od roku 2013 o hodnotu harmonizovaného indexu spotřebitelských
cen (HICP) vyjádřenou jako průměrný roční
index změny cen za každou povolenku, kterou
provozovatel nevrátil v rozporu s § 11 odst. 7,
jde-li o správní delikt podle písmene d); odpovídající výší pokuty se rozumí částka v korunách
českých vypočítaná podle kursu české koruny
k euru vyhlášenému Českou národní bankou21)
pro den 30. dubna běžného roku.“.
17. V § 20 odst. 2 se slova „k euru vyhlášeného
ke dni 30. dubna běžného roku Českou národní bankou21)“ nahrazují slovy „české koruny k euru
vyhlášenému Českou národní bankou21) pro den
30. dubna běžného roku“.
18. V příloze č. 1 u činnosti „Letectví“ se na
konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují
se nová písmena k) až m), která znějí:
„k) od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2016 lety na
letiště nebo z letišť v zemích mimo Evropský
hospodářský prostor,
l) od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2016 lety mezi
letištěm, které se nachází v některém z nejvzdálenějších regionů podle čl. 349 Smlouvy o fun-
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gování EU, a letištěm nacházejícím se v jiném
regionu Evropského hospodářského prostoru,

č. 241/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění
takto:

m) od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 lety, jež
by jinak spadaly pod tuto činnost, vykonávané
provozovatelem neobchodní letecké dopravy,
který uskuteční lety s celkovou roční produkcí
emisí nižší než 1 000 tun za rok.“.

1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích

„l) národní správce rejstříku obchodování s povolenkami podle zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových
plynů27) (dále jen „národní správce“).
27

) § 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování
s povolenkami na emise skleníkových plynů.“.

Čl. II
V položce 121 přílohy k zákonu č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích, se písmeno b) zrušuje
a zároveň se zrušuje označení písmene a).

2. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně
nadpisu zní:
„§ 29a
Zvláštní ustanovení o národním správci

Čl. III
Přechodné ustanovení
Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku podle
položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve
znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, vybere se poplatek podle položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě,
kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

(1) Národní správce uchovává informace o osobách s účtem v Rejstříku obchodování s povolenkami
na emise skleníkových plynů, včetně smlouvy a dokladů předložených k otevření účtu a informací spojených s kontrolou klienta po dobu 10 let od ukončení příslušného obchodního vztahu.
(2) Národní správce dále
a) provádí kontrolu klienta podle § 9 v rozsahu
odpovídajícím činnostem při zakládání účtu,
b) podává oznámení podezřelého obchodu podle
§ 18,
c) zavede a uplatňuje systém vnitřní kontroly a komunikace podle § 21 odst. 1,

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a financování terorismu

d) určí kontaktní osobu podle § 22,
e) provádí školení zaměstnanců podle § 23,
f) plní informační povinnost podle § 24,

Čl. IV

g) dodržuje povinnost mlčenlivosti podle § 38.“.

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2015.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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258
ZÁKON
ze dne 22. října 2014,
kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
(zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. I
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění
zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb.,
zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb.,
zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb.,
zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb.,
zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb.,
zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb.,
zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011
Sb., zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb.,
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 468/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/
/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/
/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/
/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky
pod čarou č. 65 zní:
„h) informací, které subjekty oznamují na základě
tohoto zákona, zvláštního právního předpisu
nebo přímo použitelného předpisu Evropské
unie65),
65

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/
/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných
mobilních komunikačních sítích v Unii.“.

2. V § 15 odst. 5 se slovo „státní“ zrušuje.
3. V § 63 odst. 1 písmeno p) zní:
„p) v případě ukončení smlouvy před uplynutím

doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, ať
již výpovědí, nebo dohodou smluvních stran,
informace o výši úhrady, která nesmí být v případě smlouvy uzavřené se spotřebitelem vyšší
než jedna pětina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání
smlouvy, nebo jedna pětina součtu minimálního
sjednaného měsíčního plnění zbývajících do
konce sjednané doby trvání smlouvy, a výše
úhrady nákladů spojených s telekomunikačním
koncovým zařízením, které bylo účastníkovi
poskytnuto za zvýhodněných podmínek,“.
4. V § 63 odstavec 6 zní:
„(6) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou
službu elektronických komunikací nebo zajišťující
připojení k veřejné komunikační síti je povinen nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny
smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé
své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Zároveň je podnikatel povinen informovat
účastníka o uveřejnění. Pokud se jedná o podstatnou
změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení
účastníka, je podnikatel povinen prokazatelně informovat účastníka, jehož smlouva obsahuje ustanovení
o úhradě v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena, rovněž o jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí
účinnosti změny, a to bez této úhrady, jestliže nové
podmínky nebude účastník akceptovat. Informaci je
podnikatel povinen poskytnout účastníkovi způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování.
Právo ukončit smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně smlouvy na základě
změny právní úpravy nebo v případě změny
smlouvy podle odstavce 5.“.
5. V § 63 odst. 9 se slovo „účastníkovi“ nahrazuje slovem „spotřebiteli“ a slovo „účastníka“ se nahrazuje slovem „spotřebitele“.
6. V § 63 odst. 10 se slovo „účastníka“ nahrazuje slovem „spotřebitele“.
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7. V § 63 odst. 11 se za slovo „uzavřenou“ doplňují slova „se spotřebitelem“.

Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena l) a m).

8. V § 88 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

22. V § 118 odst. 12 se na konci písmene l)
slovo „nebo“ zrušuje.

9. V § 108 odst. 1 písm. m) se slovo „státní“
zrušuje.
10. Nadpis nad § 113 zní: „Kontrola elektronických komunikací“.
11. V § 113 odst. 1 se slovo „státní“ zrušuje.
12. V § 113 se odstavce 2, 10 a 11 zrušují.

23. V § 118 se na konci odstavce 12 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která
včetně poznámky pod čarou č. 66 znějí:
„n) v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii65)
1. nestanoví ceny za poskytování služeb elektronických komunikací,

Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 2 až 8.

2. neposkytuje služby elektronických komunikací za stanovených podmínek,

13. V § 113 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a čísel“.

3. nezajistí transparentnost maloobchodní ceny
roamingu,

14. V § 113 odst. 3 se slova „pověřené osoby“
nahrazují slovem „kontrolující“.
15. V § 113 odst. 4 se slova „pověřené osoby“
nahrazují slovem „kontrolující“, slovo „oprávněny“
se nahrazuje slovem „oprávněni“ a slova „Pověřené
osoby“ se nahrazují slovem „Kontrolující“.
16. V § 113 odstavec 8 zní:
„(8) Pověření ke kontrole může mít formu průkazu, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis.“.

4. nezavede oddělený prodej roamingových
služeb za stanovených podmínek, nebo
5. neprovádí oddělený prodej roamingových
služeb, nebo
o) v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie upravujícím oddělený prodej regulovaných maloobchodních roamingových
služeb v Unii66)
1. zavede technické řešení odděleného prodeje
roamingových služeb jiným než stanoveným
způsobem, nebo

17. V § 113 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Při kontrole čísel Úřad zjišťuje dodržování
podmínek stanovených pro jejich využívání tímto
zákonem, prováděcími právními předpisy, opatřeními obecné povahy a rozhodnutími vydanými na
základě tohoto zákona. Kontrola čísel je zpravidla
prováděná bez předchozího upozornění osob využívajících tato čísla pro poskytování služeb nebo přístupu k sítím elektronických komunikací.“.
18. V § 114 odst. 1 větě první se slova „povinná
osoba“ nahrazují slovy „osoba vykonávající komunikační činnost podle tohoto zákona (dále jen „povinná osoba“)“.

2. neposkytuje informace uživatelům.
66

) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1203/2012 ze dne
14. prosince 2012 o odděleném prodeji regulovaných
maloobchodních roamingových služeb v Unii.“.

24. V § 118 odst. 13 se na konci písmene k)
slovo „nebo“ zrušuje.
25. V § 118 se na konci odstavce 13 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno m),
které zní:

„m) nesplní povinnost vztahující se k povinnosti
umožnit velkoobchodní roamingový přístup
za podmínek uvedených v přímo použitelném
předpisu Evropské unie o roamingu ve veřejných
mobilních
komunikačních
sítích
65
v
Unii
).“.
20. V § 118 odst. 5 písm. a) se slova „lhůtě stanovené Úřadem nedostatky zjištěné při výkonu
26. V § 118 odst. 14 se za písmeno d) vkládá
státní kontroly elektronických komunikací“ nahra- nové písmeno e), které zní:
zují slovy „stanovené lhůtě zjištěné nedostatky“.
„e) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle
21. V § 118 odst. 8 se písmena l) až n) zrušují.
§ 97 odst. 8,“.

19. V § 118 odst. 1 písm. l) se slova „§ 85
odst. 7,“ nahrazují slovy „§ 85 odst. 6,“ a za slova
„Úřadem podle“ se vkládají slova „§ 9 odst. 2, § 16
odst. 2,“.
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Dosavadní písmena e) až ac) se označují jako písmena f) až ad).
27. V § 118 odst. 14 písm. ac) se slovo „účastníkovi“ nahrazuje slovem „spotřebiteli“.
28. V § 118 odst. 22 písm. b) se slova „odstavce 8 písm. d) až p), odstavce 10 písm. j) až r),
odstavce 12 písm. f) až m), odstavce 13 písm. i) až
l), odstavce 14 písm. j) až ac)“ nahrazují slovy „odstavce 8 písm. d) až m), odstavce 10 písm. j) až r),
odstavce 12 písm. f) až o), odstavce 13 písm. i)
až m), odstavce 14 písm. k) až ad)“.
29. V § 118 odst. 22 písm. c) se slova „odstavce 14 písm. a) až i)“ nahrazují slovy „odstavce 14 písm. a) až j)“.
30. V § 119 odst. 1 písm. m) se za slova „Úřadem podle“ vkládají slova „§ 9 odst. 2, § 16 odst. 2,“.
31. V § 119 odst. 6 písm. a) se slova „lhůtě stanovené Úřadem nedostatky zjištěné při výkonu
státní kontroly elektronických komunikací“ nahrazují slovy „stanovené lhůtě zjištěné nedostatky“.
32. V § 150 odst. 2 se slova „§ 113 odst. 9“ nahrazují slovy „§ 113 odst. 8“.
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2. V § 32a odst. 4 se věta druhá zrušuje.
3. V § 32b odst. 2 se slova „podle zvláštního
právního předpisu14a)“ zrušují.
4. V § 36a odst. 1 písm. h) se slovo „státní“
zrušuje.
5. V § 37 odst. 2 písmeno a) včetně poznámky
pod čarou č. 26 zní:
„a) prováděním kontroly26); pověření ke kontrole
může mít formu průkazu, jehož vzor stanoví
prováděcí právní předpis,
26

) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

6. V § 37a odst. 1 se vkládá nové písmeno a),
které zní:
„a) poruší některou z povinností podle § 16
odst. 1,“.
Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).
7. V § 37a odst. 4 písm. a) se slova „podle odstavce 1 písm. b), c) nebo e)“ nahrazují slovy „podle
odstavce 1 písm. c), d) nebo f)“.
8. V § 37a odst. 4 písm. b) se slova „podle odstavce 1 písm. a)“ nahrazují slovy „podle odstavce 1
písm. a) nebo b)“ a slova „f) a l)“ se nahrazují slovy
„f) nebo l)“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o poštovních službách
Čl. II
Zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách
a o změně některých zákonů (zákon o poštovních
službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona
č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona
č. 95/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
č. 110/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 153/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 89/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb. a zákona
č. 212/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 32a odst. 2 se poznámka pod čarou č. 14a
zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

9. V § 37a odst. 4 písm. c) se slova „podle odstavce 1 písm. d)“ nahrazují slovy „podle odstavce 1
písm. e)“.
10. V § 41 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá
vyhlášku k provedení § 37 odst. 2 písm. a).“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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259
ZÁKON
ze dne 22. října 2014
o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PREKURZORY VÝBUŠNIN
§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na
přímo použitelný předpis Evropské unie1), který stanoví podmínky pro uvádění prekurzorů výbušnin na
trh a jejich používání (dále jen „nařízení“), práva
a povinnosti při zpřístupnění a dovozu prekurzorů
výbušnin (dále jen „zpřístupnění“), při jejich
držení, používání, a dále při jejich povolování2), registraci3) a oznamování4).
(2) Tento zákon se nevztahuje na látky a předměty uvedené v čl. 2 odst. 2 nařízení.
§2
Zpřístupnění, držení a používání prekurzorů
výbušnin podléhajících omezení
(1) Prekurzory výbušnin podléhající omezení
mohou být osobám z řad široké veřejnosti5) zpřístupněny, a mohou být jimi drženy nebo používány,
pouze na základě
a) povolení podle čl. 4 odst. 2 a čl. 7 nařízení, nebo
b) registrace v případech uvedených v čl. 4 odst. 3
nařízení.

1

(2) Prekurzory výbušnin podléhající omezení,
lze nabízet též prostřednictvím internetu, pokud
a) jsou přijata opatření zajišťující jejich zpřístupnění pouze osobám z řad široké veřejnosti,
které jsou držiteli platného povolení, pokud jejich zpřístupnění podléhá povolení, nebo
b) je zajištěna registrace podle § 6 odst. 1 písm. c),
pokud jejich zpřístupnění podléhá registraci.
(3) Hospodářský subjekt6), který umožňuje
zpřístupnění prekurzorů výbušnin podléhajících
omezení prostřednictvím internetu, je před jejich
zpřístupněním povinen informovat osobu z řad široké veřejnosti
a) o zákazu zpřístupnění tohoto zboží bez povolení, pokud jejich zpřístupnění podléhá povolení, nebo
b) o skutečnosti, že zpřístupnění podléhá registraci, pokud jejich zpřístupnění podléhá registraci.
(4) Pro zásilkové zpřístupnění platí ustanovení
odstavců 2 a 3 obdobně.
(5) Prekurzory výbušnin podléhající omezení
nesmějí být zpřístupněny osobám z řad široké veřejnosti mladším 18 let; v případě těchto osob nelze
vydat povolení ani provést registraci transakce.
§3
Žádost o povolení
Žádost o povolení podle čl. 4 odst. 2 a čl. 7 na-

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na
trh a o jejich používání.

2

) Čl. 4 odst. 2 nařízení.

3

) Čl. 4 odst. 3 nařízení.

4

) Čl. 9 odst. 1 a 4 nařízení.

5

) Čl. 3 odst. 7 nařízení.

6

) Čl. 3 odst. 9 nařízení.
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řízení (dále jen „povolení“) může podat osoba z řad
široké veřejnosti u obvodního báňského úřadu. Žádost musí obsahovat kromě obecných náležitostí stanovených správním řádem
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báňskému úřadu, který povolení vydal, každou podstatnou změnu skutečností, za nichž bylo povolení
vydáno.
§5

a) název nebo názvy prekurzorů výbušnin podléhajících omezení, pro které se o povolení žádá,

Zánik platnosti a odejmutí povolení

b) účel, pro který mají být prekurzory výbušnin
podléhající omezení použity, a

(1) Platnost povolení zaniká uplynutím 3 let od
nabytí právní moci nebo smrtí jeho držitele.

c) odůvodnění použití požadovaného prekurzoru.

(2) Obvodní báňský úřad vydané povolení odejme, jestliže

§4
Rozhodnutí o povolení
(1) O povolení rozhoduje obvodní báňský
úřad. Obvodní báňský úřad si před vydáním povolení vyžádá závazné stanovisko krajského ředitelství
Policie České republiky, příslušného podle místa pobytu osoby z řad široké veřejnosti, která o vydání
povolení žádá. Krajské ředitelství Policie České republiky bez zbytečného odkladu zašle obvodnímu
báňskému úřadu své stanovisko, vydané z hlediska
veřejného pořádku a bezpečnosti s ohledem na důvěryhodnost žadatele a účel, pro který mají být prekurzory výbušnin podléhající omezení použity. Nesouhlasí-li s vydáním povolení, svůj nesouhlas odůvodní. Není-li závazné stanovisko obvodnímu báňskému úřadu doručeno do 60 dnů ode dne doručení
žádosti krajskému ředitelství Policie České republiky, platí, že krajské ředitelství Policie České republiky s vydáním povolení souhlasí. Rozhodnutí o povolení zašle obvodní báňský úřad rovněž Českému
báňskému úřadu.
(2) V případě nesouhlasného závazného stanoviska krajského ředitelství Policie České republiky
obvodní báňský úřad žádost zamítne. Rozhodnutí
o zamítnutí žádosti zašle rovněž Českému báňskému
úřadu.
(3) Povolení platí 3 roky od nabytí právní moci
a je nepřevoditelné. V povolení se kromě obecných
náležitostí rozhodnutí stanovených správním řádem
uvede název nebo názvy prekurzorů výbušnin podléhajících omezení a účel, pro který mají být prekurzory výbušnin podléhající omezení použity, případně další podmínky z hlediska veřejného pořádku
a bezpečnosti, jestliže Krajské ředitelství ve svém
souhlasném stanovisku tyto podmínky stanoví.
(4) Držitel povolení je povinen bez zbytečného
odkladu, nejdéle však do 60 dnů, ohlásit obvodnímu

a) bylo uděleno na základě nepravdivého údaje,
b) nebyla dodržena některá z podmínek stanovených v povolení, nebo
c) došlo k podstatné změně některé ze skutečností,
za nichž bylo povolení vydáno.
(3) Rozhodnutí o odejmutí povolení se zasílá
rovněž Českému báňskému úřadu.
§6
Povinnosti hospodářských subjektů
a osob z řad široké veřejnosti
(1) Hospodářský subjekt, který zpřístupňuje
osobám z řad široké veřejnosti prekurzory výbušnin
podléhající omezení, musí
a) zajistit plnění povinností podle čl. 5 nařízení,
b) ověřit podle čl. 4 odst. 6 a 7 nařízení platnost
povolení, s výjimkou prekurzorů výbušnin,
které podléhají registraci,
c) provést registraci transakce podle čl. 8 nařízení,
d) evidovat každé zpřístupnění prekurzorů podléhajících omezení osobám z řad široké veřejnosti
uskutečněné na základě povolení, a to včetně
čísla povolení a průkazu totožnosti osoby
z řad široké veřejnosti; ustanovení § 8 platí obdobně a
e) vydat osobě z řad široké veřejnosti doklad o registraci transakce.
(2) Osoba z řad široké veřejnosti je povinna
před nabytím prekurzorů podléhajících omezení
předložit hospodářskému subjektu
a) průkaz totožnosti a povolení, nebo
b) v případě prekurzorů výbušnin, které podléhají
registraci podle čl. 4 odst. 3 nařízení, umožnit
zaregistrování transakce poskytnutím údajů podle čl. 8 odst. 2 nařízení.
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(3) V případě, že osoba z řad široké veřejnosti
nesplní povinnosti podle odstavce 2, nesmí jí hospodářský subjekt prekurzory výbušnin zpřístupnit.
(4) Hospodářský subjekt je povinen oznámit
Českému báňskému úřadu každé uvedení nového
typu výrobku, obsahujícího prekurzory výbušnin
podléhající omezení, na trh České republiky, a to
včetně jeho chemického složení a obchodního názvu.
(5) Hospodářský subjekt, který dodává na trh
látky a směsi uvedené v přílohách k nařízení, je povinen neprodleně oznámit Českému báňskému
úřadu a Policii České republiky
a) podezřelou transakci7) podle čl. 9 odst. 1 nařízení nebo pokus o ni,
b) významnou ztrátu nebo krádež prekurzorů výbušnin podle čl. 9 odst. 4 nařízení.
(6) Při každém zpřístupnění prekurzorů podléhajících omezení na základě povolení provede hospodářský subjekt záznam na rubu povolení.
(7) Osoba z řad široké veřejnosti je povinna doklad podle odstavce 1 písm. e) po dobu 5 let uschovat.
§7
Neoznačené výrobky
Kontrolní orgán, který zjistí, že na balení výrobku obsahujícího prekurzory výbušnin podléhající
omezení není viditelně uvedeno, že nakládání s takovým výrobkem je možné buď na základě platného
povolení, nebo na základě registrace, je povinen to
bezodkladně oznámit obvodnímu báňskému úřadu.

(3) Hospodářský subjekt zpracovává údaje
v rozsahu a způsobem stanoveným v čl. 8 odst. 2
až 4 nařízení.
§9
Kontaktní místo a evidence informací
o prekurzorech výbušnin
(1) Český báňský úřad je ve smyslu čl. 9 odst. 2
nařízení kontaktním místem, kterému je hospodářský subjekt povinen předávat informace podle § 6
odst. 5.
(2) Český báňský úřad vede centrální evidenci
informací o prekurzorech výbušnin. Tato evidence je
neveřejná a obsahuje údaje o
a) podezřelých transakcích a pokusech o ně,
b) zamítnutých žádostech o vydání povolení,
c) vydaných povoleních,
d) rozhodnutích o odejmutí povolení a
e) významných ztrátách nebo krádežích prekurzorů výbušnin uvedených v přílohách I nebo II nařízení.
(3) Evidované údaje podle odstavce 2 poskytuje
Český báňský úřad jiným orgánům veřejné moci, je-li to nutné pro plnění konkrétního úkolu při zajišťování
a) bezpečnosti České republiky,
b) obrany České republiky,
c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, nebo
d) předcházení, vyhledávání, odhalování trestné
činnosti a stíhání trestných činů.

§8

§ 10

Evidence registrovaných transakcí
(1) Správcem evidence transakcí registrovaných
podle § 6 odst. 1 písm. c) je hospodářský subjekt,
který zpřístupňuje prekurzory výbušnin podléhající
omezení osobám z řad široké veřejnosti.
(2) Evidence podle odstavce 1 je neveřejná;
správce zajistí ochranu údajů vedených v evidenci
a poskytne údaje z evidence na požádání České obchodní inspekci, orgánům státní báňské správy, Policii České republiky a zpravodajským službám.

7

) Čl. 3 odst. 8 nařízení.
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Výkon státní správy
(1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají
a) obvodní báňské úřady,
b) Český báňský úřad,
c) Česká obchodní inspekce.
(2) Obvodní báňské úřady
a) rozhodují o žádostech o povolení a rozhodují
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o jeho odejmutí v případech stanovených tímto
zákonem,
b) vykonávají kontrolu na základě oznámení podaných podle § 7.
(3) Český báňský úřad
a) plní úkoly kontaktního místa, včetně vedení
evidence podezřelých transakcí,
b) plní úkoly členského státu vůči Evropské komisi stanovené nařízením,
c) vede seznam výrobků obsahujících prekurzory
výbušnin podléhající omezení a zveřejňuje ho
na svých internetových stránkách,
d) vede centrální evidenci informací o prekurzorech výbušnin.
(4) Česká obchodní inspekce kontroluje, zda
hospodářský subjekt
a) ověřuje při zpřístupnění prekurzorů výbušnin
podléhajících omezení platnost vydaného povolení, je-li povolení pro zpřístupnění nezbytné,
b) provádí registraci transakcí při zpřístupnění
prekurzorů výbušnin podléhajících omezení
uvedených v čl. 4 odst. 3 nařízení,
c) eviduje zpřístupnění prekurzorů podléhajících
omezení osobám z řad široké veřejnosti uskutečněná na základě platného povolení.
§ 11
Přestupky
(1) Fyzická osoba se jako osoba z řad široké
veřejnosti dopustí přestupku tím, že
a) drží nebo používá prekurzor výbušnin podléhající omezení na území České republiky v rozporu s § 2 odst. 1, nebo nemá doklad o provedené registraci podle § 6 odst. 7,
b) uvede nepravdivý údaj v žádosti o povolení podle § 3, nebo neoznámí podstatnou změnu některé ze skutečností podle § 4 odst. 4,
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§ 12
Správní delikty právnických osob
a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba
se jako hospodářský subjekt dopustí správního deliktu tím, že
a) umožní zpřístupnění prekurzoru výbušnin
podléhajícího omezení bez platného povolení
nebo bez registrace, nebo umožní zpřístupnění
prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení
osobě z řad široké veřejnosti mladší 18 let,
b) v rozporu s § 6 odst. 1 písm. a) nesplní povinnost podle čl. 5 nařízení,
c) v rozporu s § 6 odst. 1 písm. b) neověří podle
čl. 4 odst. 6 a 7 nařízení platnost povolení, s výjimkou prekurzorů výbušnin, které podléhají
registraci,
d) v rozporu s § 6 odst. 1 písm. c) neprovede registraci transakce nebo v rozporu s § 8 odst. 3
nevede údaje o ní podle čl. 8 nařízení, nebo je
vede neúplně,
e) v rozporu s § 6 odst. 1 písm. d) neeviduje zpřístupnění prekurzorů podléhajících omezení
osobám z řad široké veřejnosti uskutečněné na
základě povolení, nebo je vede neúplně,
f) v rozporu s § 6 odst. 1 písm. e) nevydá doklad
o registraci transakce,
g) v rozporu s § 6 odst. 4 neoznámí uvedení nového typu výrobku, obsahujícího prekurzory
výbušnin podléhající omezení na trh, nebo neuvede jeho chemické složení,
h) v rozporu s § 6 odst. 5 neoznámí bez zbytečného odkladu podezřelou transakci nebo pokus
o ni podle čl. 9 odst. 1 nařízení, anebo významnou ztrátu nebo krádež prekurzoru výbušnin
podle čl. 9 odst. 4 nařízení,
i) v rozporu s § 8 odst. 3 nezpracovává údaje o registrovaných transakcích podle čl. 8 odst. 2 až 4
nařízení, nebo

c) jako držitel povolení nesplní některou z podmínek uvedenou v povolení.

j) v rozporu s § 14 odst. 2 nepředá Českému báňskému úřadu seznam typů výrobků, které jsou
na trhu a obsahují prekurzory výbušnin podléhající omezení.

(2) Za přestupek se uloží pokuta do výše
50 000 Kč, v blokovém řízení do 5 000 Kč.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta do výše
100 000 Kč.
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§ 13
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba
jako hospodářský subjekt za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.
(2) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho
spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž
byl spáchán.
(3) Odpovědnost právnické osoby za správní
delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil
řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo
při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Česká obchodní inspekce, s výjimkou správních deliktů podle § 12 odst. 1 písm. d), f) a h), které
projednává Český báňský úřad a přestupků podle
§ 11 a správních deliktů podle § 12 odst. 1 písm. b),
které projednávají obvodní báňské úřady.
(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.
(7) Za správní delikt podle § 11 odst. 1 písm. a)
nebo § 12 odst. 1 písm. a) lze spolu s pokutou uložit
i propadnutí prekurzoru výbušnin. Propadnutí prekurzoru výbušnin lze uložit, jestliže prekurzor výbušnin náležel pachateli správního deliktu a byl ke
spáchání správního deliktu užit nebo určen, anebo
byl správním deliktem získán. Vlastníkem propadlého prekurzoru výbušnin se stává stát, provedení
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likvidace propadlého prekurzoru výbušnin se provede na náklady pachatele.
§ 14
Přechodná ustanovení
(1) Držení a používání prekurzorů výbušnin
podléhajících omezení osobami z řad široké veřejnosti, zpřístupněných těmto osobám přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je možné do 2. března
2016.
(2) Hospodářský subjekt, jehož výrobky obsahující prekurzory výbušnin podléhající omezení
byly na trhu ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
předá do 31. ledna 2015 Českému báňskému úřadu
seznam typů těchto výrobků, včetně jejich chemického složení a obchodního názvu.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o správních poplatcích
§ 15
V bodě 1 položky 60 přílohy k zákonu č. 634/
/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona
č. 148/2010 Sb., se doplňuje písmeno l), které zní:
„l) povolení k nakládání s prekurzory
výbušnin podléhajícími omezení

Kč 300“.

ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
§ 16
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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260
ZÁKON
ze dne 23. října 2014,
kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění 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,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

novení čl. I bodu 129, která nabývají účinnosti dnem
1. ledna 2016“.
Čl. II

Čl. I

Přechodné ustanovení

Na konci textu čl. VI zákona č. 239/2013 Sb.,
kterým se mění 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, a další související zákony, se doplňují slova
„ , a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde
o § 7b až 7d, ustanovení čl. I bodu 59, pokud jde
o § 48a odst. 1 slova „údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici technické kontroly,“, a usta-

V případě poškození tabulky s přidělenou registrační značkou se pro stanovení práv a povinností
vlastníka a provozovatele silničního vozidla a pro
postup obecního úřadu obce s rozšířenou působností použije od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015
obdobně § 7e zákona č. 56/2001 Sb., ve znění zákona
č. 239/2013 Sb.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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