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Cena Kč 138,–

O B S A H:
44. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
45. Z á k o n o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
46. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
47. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
48. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
49. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony
50. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných
prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů
51. Z á k o n o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
52. Z á k o n , 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.
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44
ZÁKON
ze dne 29. ledna 2020,
kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

ČÁST PRVNÍ

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o vnitrozemské plavbě

ÚČINNOST

Čl. I
V bodě 2 přílohy č. 2 k zákonu č. 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 118/2004
Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., se písmeno e) zrušuje.

Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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45
ZÁKON
ze dne 30. ledna 2020
o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§1
Předmět úpravy
(1) Tento zákon upravuje zamezení dvojímu
zdanění a zabránění daňovým únikům v oblasti daní
z příjmů ve vztahu k Tchaj-wanu a spolupráci příslušných úřadů při správě daní.

§3
Sdělení o splnění podmínek pro pozastavení
a ukončení používání přílohy k tomuto zákonu
Ministerstvo financí vyhlásí ve Sbírce zákonů
sdělení o skutečnosti, že subjekt uvedený v čl. 29
odst. 2 přílohy k tomuto zákonu oznámil rozhodnutí o pozastavení nebo ukončení používání pravidel
uvedených v příloze k tomuto zákonu, a o tom, od
kdy se podle čl. 29 odst. 2 přílohy k tomuto zákonu
tato pravidla nepoužijí.
§4

(2) Úprava pravidel podle odstavce 1 je uvedena v příloze k tomuto zákonu.

§2
Sdělení o splnění podmínek pro zahájení používání
přílohy k tomuto zákonu
Ministerstvo financí vyhlásí ve Sbírce zákonů
sdělení o skutečnosti, že si subjekty uvedené
v čl. 28 odst. 1 přílohy k tomuto zákonu vzájemně
oznámily, že je možné používat pravidla uvedená
v příloze k tomuto zákonu, a o tom, od kdy se podle
čl. 28 odst. 2 přílohy k tomuto zákonu tato pravidla
použijí.

Sdělení o splnění podmínek pro obnovení
používání přílohy k tomuto zákonu
Ministerstvo financí vyhlásí ve Sbírce zákonů
sdělení o skutečnosti, že si subjekty uvedené
v čl. 28 odst. 1 přílohy k tomuto zákonu vzájemně
oznámily, že je možné opět používat pravidla uvedená v příloze k tomuto zákonu, a o tom, od kdy se
podle čl. 28 odst. 2 přílohy k tomuto zákonu tato
pravidla opět použijí.
§5
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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46
ZÁKON
ze dne 30. ledna 2020,
kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. III

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
Čl. I
V § 46 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším
kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 78/2015 Sb.,
se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje
se odstavec 2, který zní:
„(2) Poskytování platu a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců
Úřadu se řídí zákoníkem práce a Platovým řádem
Úřadu. Platový řád Úřadu vydává prezident Úřadu
po jeho schválení rozpočtovým výborem Poslanecké
sněmovny.“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Postup podle § 46 odst. 2 zákona č. 166/1993
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé pro rozpočtový rok
2021. Do vydání Platového řádu Úřadu podle tohoto
zákona se poskytování platu a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců
Úřadu řídí dosavadními právními předpisy.

V § 136 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve
znění zákona č. 250/2014 Sb., se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Poskytování platu a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců
Úřadu se řídí zákoníkem práce a Platovým řádem
Úřadu. Platový řád Úřadu vydává ředitel Úřadu po
jeho schválení rozpočtovým výborem Poslanecké
sněmovny.“.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Postup podle § 136 odst. 4 zákona č. 412/2005
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé pro rozpočtový rok
2021. Do vydání Platového řádu Úřadu podle tohoto
zákona se poskytování platu a odměn z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců
Úřadu řídí dosavadními právními předpisy.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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ZÁKON
ze dne 29. ledna 2020,
kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o zeměměřictví
Čl. I
Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona
č. 186/2001 Sb., zákona č. 319/2004 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 257/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona
č. 183/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písmeno m) zní:
„m) digitální technickou mapou databázový soubor
obsahující údaje o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních
a technických objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav, a údaje
o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury.“.
2. V § 4 odst. 1 písmeno l) zní:
„l) založení digitálních technických map a vyhotovení podkladů pro jejich vedení3).“.
3. Za § 4a se vkládají nové § 4b až 4d, které
včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 13 a 14
znějí:
„§ 4b
Digitální technická mapa kraje
(1) Digitální technická mapa je vedena pro

území kraje. Správcem digitální technické mapy kraje
je krajský úřad v přenesené působnosti.
(2) Digitální technická mapa kraje je zdrojem
informací, které slouží zejména pro účely územního
plánování, přípravy, umisťování, povolování a provádění staveb, poskytování informací o životním prostředí podle zákona o právu na informace o životním
prostředí a poskytování údajů o fyzické infrastruktuře podle zákona o opatřeních ke snížení nákladů
na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických
komunikací.
(3) Digitální technická mapa kraje má veřejnou
a neveřejnou část. Prováděcí právní předpis stanoví,
které údaje digitální technické mapy kraje jsou veřejné a neveřejné.
(4) Obsah digitální technické mapy kraje tvoří
údaje o
a) druzích, umístění, průběhu a vlastnostech objektů a zařízení dopravní a technické infrastruktury včetně údajů o jejich ochranných a bezpečnostních pásmech a údajů o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury v území,
b) umístění, průběhu a vlastnostech vybraných stavebních a technických objektů a zařízení a vybraných přírodních objektů na zemském povrchu, pod ním nebo nad ním, které charakterizují základní prostorové uspořádání území.
(5) Součástí údajů podle odstavce 4 jsou i údaje
o vlastnících, správcích, provozovatelích a editorech
objektů a zařízení. Podrobné vymezení obsahu digitální technické mapy kraje včetně způsobu a rozsahu
vedení údajů o vlastnících, správcích, provozovatelích a editorech podle věty první a včetně vymezení
objektů, zařízení a záměrů podle odstavce 4 stanoví
prováděcí právní předpis.
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(6) Údaje důležité z hlediska obrany státu,
vnitřního pořádku a bezpečnosti se vedou v digitální
technické mapě kraje způsobem dohodnutým s příslušným orgánem státní správy.
(7) Údaje do digitální technické mapy kraje zapisuje editor. Editor odpovídá za správnost, úplnost
a aktuálnost zapisovaných údajů13), a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených prováděcím předpisem. Editorem údajů podle odstavce 4 písm. a) je
vlastník technické a dopravní infrastruktury; tuto
povinnost za něj může splnit provozovatel nebo
správce technické a dopravní infrastruktury. Editorem údajů podle odstavce 4 písm. b) je správce digitální technické mapy kraje. Editor může na základě
písemné dohody zajistit plnění své editorské povinnosti prostřednictvím jiné osoby; tím není dotčena
odpovědnost editora podle věty druhé.
(8) Dojde-li ke změně údajů podle odstavce 4
písm. a), editor bezodkladně změnu zapíše prostřednictvím jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3
písm. b) do digitální technické mapy kraje. Dojde-li
ke změně údajů podle odstavce 4 písm. b), editor zapíše změnu bezodkladně poté, co mu budou předány
podklady pro její zápis.
(9) Po dokončení stavby, kterou vzniká, mění
se nebo zaniká objekt nebo zařízení podle odstavce 4
písm. b), předá stavebník14) prostřednictvím jednotného rozhraní podle § 4d odst. 3 písm. b) správci
digitální technické mapy kraje údaje o tomto objektu
nebo zařízení. Přitom zodpovídá za správnost,
úplnost a aktuálnost předaných údajů.
(10) Údaje digitální technické mapy kraje se poskytují ve formách a za podmínek stanovených prováděcím právním předpisem. Údaje z veřejné části se
poskytují každému. Údaje z neveřejné části se poskytují
a) orgánům veřejné správy v rozsahu nezbytném
pro plnění úkolů při výkonu jejich působnosti,
b) vlastníkům, správcům a provozovatelům dopravní a technické infrastruktury v rozsahu nezbytném pro zajištění provozu, údržby, obnovy a rozvoje této infrastruktury a
c) osobám, o nichž to stanoví jiný právní předpis.
§ 4c
Digitální technická mapa obce
(1) Digitální technická mapa může být vedena
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rovněž pro území obce. Správcem digitální technické
mapy obce je obec v samostatné působnosti.
(2) Digitální technická mapa obce může obsahovat údaje
a) podle § 4b odst. 4; tyto údaje se do digitální
technické mapy obce přebírají z digitální technické mapy kraje,
b) o dalších zařízeních a objektech, které nejsou
obsahem digitální technické mapy kraje, pokud
je to významné pro plnění působnosti obce;
podklady pro vedení těchto údajů zajišťuje obec
vlastní činností.
(3) Ustanovení § 4b odst. 3 a 10 se na digitální
technickou mapu obce použije obdobně.
(4) Dohoda o způsobu vedení údajů důležitých
z hlediska obrany státu, vnitřního pořádku a bezpečnosti v digitální technické mapě kraje je závazná i pro
digitální technické mapy obcí na území příslušného
kraje.
§ 4d
Digitální mapa veřejné správy
(1) Digitální mapa veřejné správy je tvořena
propojením katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických map krajů.
(2) Informační systém digitální mapy veřejné
správy je informační systém veřejné správy. Správcem tohoto informačního systému je Český úřad zeměměřický a katastrální.
(3) Informační systém digitální mapy veřejné
správy zajišťuje zejména
a) jednotné rozhraní pro zobrazení katastrální
mapy, ortofotomapy a digitálních technických
map krajů; krajské úřady poskytují k tomu nezbytnou součinnost,
b) jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map krajů a pro
zápis do digitálních technických map krajů,
c) vedení seznamu vlastníků, provozovatelů
a správců technické infrastruktury, včetně údajů
o tom, v jakém území plní povinnost podle
§ 161 odst. 1 věty druhé stavebního zákona,
a vlastníků, provozovatelů a správců dopravní
infrastruktury včetně údajů o tom, v jakém
území působí,
d) vedení seznamu editorů digitálních technických
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map krajů a osob, které za editora plní jeho
editační povinnost, včetně rozsahu jejich oprávnění k editaci.
(4) Podrobné vymezení obsahu seznamů podle
odstavce 3 písm. c) a d) stanoví prováděcí právní
předpis.
(5) Dojde-li ke změně údajů vedených v seznamech podle odstavce 3 písm. c) a d), oznámí osoba,
jejíchž údajů se změna týká, tuto změnu bezodkladně správci informačního systému digitální mapy
veřejné správy prostřednictvím jednotného rozhraní
podle odstavce 3 písm. b).
13

) § 27 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

14

) § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.“.

4. V § 12 odst. 1 se na začátek písmene b) vkládají slova „využívané pro vedení digitální technické
mapy a“.
5. V § 13 odst. 1 písm. b) se za slovo „zaměření“ vkládají slova „a šetření“.
6. V § 13 odst. 1 písm. c) se za slovo „podkladu“ vkládají slova „pro vedení digitální technické
mapy a“.
7. V § 20 odst. 1 písmeno i) zní:
„i) obsah digitální technické mapy kraje podle § 4b
odst. 4 včetně zjednodušeného způsobu vedení
údajů, které nedosahují požadované úplnosti,
rozdělení údajů na veřejné a neveřejné, charakteristiky přesnosti a strukturu digitální technické mapy kraje,“.
8. V § 20 se na konci odstavce 1 doplňují písmena j) až m), která znějí:
„j) výměnný formát digitální technické mapy kraje,
k) formy a podmínky poskytování údajů z digitální
technické mapy kraje,
l) údaje, které stavebník předává do digitální technické mapy kraje při vzniku, změně nebo zániku objektu nebo zařízení, a jejich strukturu,
m) podrobný obsah seznamů podle § 4d odst. 3
písm. c) a d).“.

Částka 22

9. V § 20 odstavec 3 zní:
„(3) Obce mohou pro účely vedení digitální
technické mapy obce stanovit obecně závaznou vyhláškou obsah digitální technické mapy obce nad rámec obsahu digitální technické mapy kraje.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Krajský úřad zpřístupní digitální technickou
mapu kraje do 30. června 2023. Na výzvu krajského
úřadu poskytnou obce a vlastníci, případně provozovatelé nebo správci dopravní a technické infrastruktury k tomu potřebnou součinnost, zejména
předají jimi vedené údaje o objektech a zařízeních,
které jsou obsahem digitální technické mapy kraje.
K činění výzev podle věty druhé může krajský úřad
písemně zmocnit osobu zřízenou krajem. Vlastníci
dopravní a technické infrastruktury přitom zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost předaných
údajů, a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených prováděcím předpisem podle § 20 odst. 1
písm. i) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nedosahují-li předané údaje požadované úplnosti, vedou
se do doby jejich doplnění zjednodušeným způsobem. Podrobnosti zjednodušeného způsobu vedení
údajů digitální technické mapy kraje stanoví prováděcí právní předpis podle § 20 odst. 1 písm. i) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Změny údajů podle
§ 4b odst. 4 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb., ve
znění účinném od 1. července 2023, ke kterým došlo
od předání údajů do 30. června 2023, zapíše editor
postupem podle § 4b odst. 7 zákona č. 200/1994 Sb.,
ve znění účinném od 1. července 2023, do digitální
technické mapy kraje do 30. září 2023. Změny údajů
podle § 4b odst. 4 písm. b) zákona č. 200/1994 Sb.,
ve znění účinném od 1. července 2023, ke kterým
došlo od předání údajů do 30. června 2023 v důsledku
činnosti vlastníka, provozovatele nebo správce dopravní a technické infrastruktury, oznámí tyto osoby
správci digitální technické mapy kraje postupem podle § 4b odst. 9 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění
účinném od 1. července 2023, do 30. září 2023.
2. Budou-li do digitální technické mapy doplňovány po 30. červnu 2023 údaje o dopravní a technické infrastruktuře, která vznikla do 30. června

Částka 22
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2023, postupuje se obdobně podle bodu 1 věty
čtvrté.
3. Český úřad zeměměřický a katastrální zprovozní informační systém digitální mapy veřejné
správy v části podle § 4d odst. 3 písm. c) zákona
č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července
2023, do 31. prosince 2022. Na výzvu Českého
úřadu zeměměřického a katastrálního poskytnou
vlastníci, provozovatelé a správci dopravní a technické infrastruktury k tomu potřebné údaje. Změny
údajů podle § 4d odst. 3 písm. c) zákona č. 200/1994
Sb., ve znění účinném od 1. července 2023, ke kterým došlo od předání údajů do 31. prosince 2022,
oznamují osoby, jejichž údajů se změny týkají,
správci informačního systému digitální mapy veřejné
správy bezodkladně poté, co ke změně došlo.
4. Český úřad zeměměřický a katastrální zprovozní informační systém digitální mapy veřejné
správy v části podle § 4d odst. 3 písm. d) zákona
č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července
2023, do 30. června 2023. Na výzvu Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního poskytnou vlastníci,
provozovatelé a správci dopravní a technické infrastruktury k tomu potřebné údaje. Změny údajů podle § 4d odst. 3 písm. d) zákona č. 200/1994 Sb., ve
znění účinném od 1. července 2023, ke kterým došlo
od předání údajů do 30. června 2023, oznamují osoby, jejichž údajů se změny týkají, správci informačního systému digitální mapy veřejné správy bezodkladně poté, co ke změně došlo.
5. Český úřad zeměměřický a katastrální zprovozní informační systém digitální mapy veřejné
správy v části podle § 4d odst. 3 písm. a) a b) zákona
č. 200/1994 Sb., ve znění účinném od 1. července
2023, do 30. června 2024.
6. Vyhlášky vydané obcemi podle § 20 odst. 3
zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném před
1. červencem 2023, pozbývají účinnosti ke dni
30. června 2023.
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Změna stavebního zákona
Čl. III
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona
č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona
č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona
č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 257/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona
č. 91/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 193/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona
č. 205/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 169/2018 Sb., zákona č. 277/2019 Sb. a zákona
č. 312/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „evidenci územně plánovací činnosti“ nahrazují slovy „vedení informačního systému územního plánování“.
2. V § 7 odst. 1 písm. f) se za slovo „do“ vkládají slova „národního geoportálu územního plánování a do“.
3. V § 11 odst. 1 písm. c) se za slovo „vede“
vkládají slova „národní geoportál územního plánování a“.
4. V § 20 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Příslušný správní orgán zveřejňuje zadání
územně plánovací dokumentace a jeho návrh, zprávu
o uplatňování územně plánovací dokumentace a její
návrh a návrh územně plánovací dokumentace v informačním systému územního plánování.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
5. Pod označení § 20a se vkládá nadpis, který

7. Do doby vybudování jednotného rozhraní
pro předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map krajů a pro zápis do digitálních technických map krajů budou tyto údaje jednotlivým
správcům digitálních technických map předávány
přímo, a to ve výměnném formátu podle § 20 odst. 1
písm. j) zákona č. 200/1994 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

zní:
„Jednotný standard územně plánovací
dokumentace“.
6. Na konci textu § 20a se doplňují slova
„včetně prostorových dat74) ve vektorové formě“.
Poznámka pod čarou č. 74 zní:
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„74) § 2 písm. e) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V § 20a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 4, které znějí:
„(2) Vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné znění
územně plánovací dokumentace se zpracovávají
v jednotném standardu.
(3) Jednotný standard územně plánovací dokumentace stanoví standardizované části územně plánovací dokumentace a požadavky na
a) strukturu standardizovaných částí územně plánovací dokumentace,
b) grafické vyjádření standardizovaných
územně plánovací dokumentace,

částí

Částka 22

10. V § 121 odstavec 1 včetně poznámky pod
čarou č. 66 zní:
„(1) Stavebník předloží stavebnímu úřadu
spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu
údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa41a) a dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci
nebo ověřené projektové dokumentaci uvedeným
v § 118 odst. 7. Pokud je stavba předmětem evidence
v katastru nemovitostí22) nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, uvede stavebník v žádosti též číslo geometrického plánu. Pokud jsou
údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy
kraje66), uvede stavebník v žádosti identifikátor záznamu, ve kterém byly změny týkající se obsahu
digitální technické mapy kraje zapsány nebo předány
podklady pro jejich zápis.

c) výměnný formát dat a
d) metadata.
(4) Podrobnosti jednotného standardu územně
plánovací dokumentace podle odstavce 3 stanoví
prováděcí právní předpis.“.
8. V § 27 odst. 2 větě poslední se slova „může
být i technická mapa“ nahrazují slovy „je i digitální
technická mapa kraje podle zvláštního právního
předpisu75)“.
Poznámka pod čarou č. 75 zní:
„75) § 4b odst. 7 a 8 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.“.

9. V § 27 odstavec 3 zní:
„(3) Údaje o území poskytuje pořizovateli
orgán veřejné správy, jím zřízená právnická osoba
a vlastník dopravní a technické infrastruktury (dále
jen „poskytovatel údajů“) v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění, přitom zodpovídá za jejich správnost, úplnost a aktuálnost. Povinnost podle věty první je splněna, jsou-li
údaje o území poskytnuty do digitální technické
mapy kraje podle zvláštního právního předpisu75).
Grafická část se poskytuje ve vektorové formě v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě
katastrální18). Údaje o území mohou být použity
pro činnost orgánů veřejné správy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní
studie.“.

66

) § 4b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.“.

11. V § 121 se na konci odstavce 2 doplňuje
věta „Obdobně postupuje stavební úřad též u staveb,
jejichž dokončení ohlásil stavebník podle § 152
odst. 5.“.
12. V § 152 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Dokončení stavby, která byla prováděna
na základě povolení vydaného podle tohoto zákona,
ale nepodléhá kolaudaci, je stavebník povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu. Pokud je stavba
předmětem evidence v katastru nemovitostí22) nebo
její výstavbou dochází k rozdělení pozemku, doloží
stavebník k ohlášení geometrický plán. Pokud se
stavba nachází na území obce, která vede technickou
mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně
závaznou vyhlášku66), stavebník rovněž doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly
ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.“.
13. V § 152 odstavec 5 zní:
„(5) Dokončení stavby, která byla prováděna
na základě povolení vydaného podle tohoto zákona,
ale nepodléhá kolaudaci, je stavebník povinen neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu. V ohlášení stavebník
uvede
a) číslo geometrického plánu, pokud je stavba
předmětem evidence v katastru nemovitostí22)
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nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku,

b) zabezpečení přístupu k evidenci územně plánovací činnosti,

b) identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány
změny týkající se obsahu digitální technické
mapy kraje nebo předány podklady pro jejich
zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje66).“.

c) poskytování prostorových dat k tématu plánované využití území76),

14. V § 154 odst. 1 se na konci textu písmene e)
doplňují slova „ , v rozsahu, v jakém nejsou uloženy
v evidenci územních a stavebních řízení a jiných postupů nebo evidenci elektronických dokumentací“.
15. V § 157 se na začátek odstavce 4 vkládá věta
„Stavební deník lze vést též elektronickou formou.“.
16. V § 159 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Projektant územně plánovací dokumentace
zpracovává a pořizovateli předává vybrané části
územně plánovací dokumentace v jednotném standardu.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3
a 4.
17. V § 159 odst. 4 větě druhé se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.
18. V části páté nadpis hlavy II zní:
„INFORMAČNÍ SYSTÉM ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ, UKLÁDÁNÍ PÍSEMNOSTÍ
A NAHLÍŽENÍ DO NICH“.
19. V části páté se na začátek hlavy II vkládá
nový § 161a, který včetně nadpisu a poznámek pod
čarou č. 76 až 78 zní:
„§ 161a
Národní geoportál územního plánování
(1) Správcem a provozovatelem národního geoportálu územního plánování, který je informačním
systémem veřejné správy a je přístupný způsobem
umožňujícím dálkový přístup, je ministerstvo. Provozováním národního geoportálu územního plánování může ministerstvo pověřit jím zřízenou organizační složku státu.

d) zpřístupňování a poskytování dalších dat, která
souvisí s územním plánováním a územním rozvojem, které určí ministerstvo, a
e) další činnosti vyplývající z tohoto zákona nebo
jeho prováděcích právních předpisů.
(3) Na národním geoportálu územního plánování jsou v jednotných standardech zveřejňovány
vybrané části územně plánovacích dokumentací
a územně analytických podkladů.
(4) Ministerstvo, popřípadě jím zřízená a pověřená organizační složka státu, vkládá do národního
geoportálu územního plánování data vztahující se
k působnosti Ministerstva obrany na návrh Ministerstva obrany v elektronické verzi ve strojově čitelném
formátu. Ochrana utajovaných informací podle
zvláštních právních předpisů tím není dotčena77).
(5) Krajský úřad vkládá data z územně plánovací činnosti do národního geoportálu územního
plánování za svůj správní obvod v elektronické verzi
ve strojově čitelném formátu včetně prostorových
dat ve vektorové formě.
(6) Přístup k datům zveřejněným na národním
geoportálu územního plánování lze omezit nebo
odepřít, pokud je to v zájmu veřejné bezpečnosti,
zajištění obrany státu nebo ochrany mezinárodních
vztahů nebo by tím byla porušena ochrana práv třetích osob plynoucích ze zvláštních právních předpisů78); pro omezení nebo odepření přístupu k datům
zveřejněným na národním geoportálu se přiměřeně
použije § 11d zákona č. 123/1998 Sb., o právu na
informace o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
(7) Náležitosti obsahu národního geoportálu
územního plánování stanoví prováděcí právní předpis.
76

) § 11a zákona č. 123/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

77

(2) Národní geoportál územního plánování
slouží pro
a) zveřejnění výstupů z územně plánovací činnosti
orgánů územního plánování,

) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

78

) Například zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/
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/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů).“.

20. V § 165 odst. 1 se slova „územní plán, regulační plán“ nahrazují slovy „územní plán, jeho
změnu, regulační plán, jeho změnu“ a na konci textu
odstavce 1 se doplňují slova „včetně prostorových
dat ve vektorové formě“.
21. V § 166 odst. 2 se slova „ , obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím
vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté
podle § 27“ zrušují.
22. V § 166 odst. 3 větě první se za slova „krajskému úřadu,“ vkládají slova „jemuž se územní studie poskytuje rovněž v elektronické verzi ve strojově
čitelném formátu68) včetně prostorových dat ve vektorové formě,“ a ve větě druhé se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
23. V § 180 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Fyzická osoba se jako projektant územně
plánovací dokumentace dopustí přestupku tím, že
neodevzdá vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu podle § 159
odst. 2.“.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.
24. V § 180 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.
25. V § 182 větě první se slova „ , dopustí-li se
jej právnická nebo podnikající fyzická osoba,“ nahrazují slovy „a § 180 odst. 2“.
26. V části páté se doplňuje hlava VIII, která
včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 79 zní:
„H L A V A V I I I
ELEKTRONICKÉ ÚKONY A INFORMAČNÍ
SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY
§ 184c
Elektronické úkony
(1) Úkon vůči správnímu orgánu podle části

Částka 22

třetí hlavy III dílů 4 a 5 a části čtvrté hlavy I nebo
podle zvláštního právního předpisu vedoucí k vydání
závazného stanoviska nebo jiného podkladu podmiňujícího vydání rozhodnutí nebo jiného opatření podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5 a části čtvrté hlavy I
(dále jen „územní nebo stavební řízení nebo jiný
postup“), lze učinit prostřednictvím portálu stavebníka podle § 184d.
(2) Při činění úkonu prostřednictvím portálu
stavebníka lze namísto přiložení elektronického dokumentu79) odkázat na tento elektronický dokument
vedený v evidenci územních a stavebních řízení a jiných postupů nebo v evidenci elektronických dokumentací.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví způsob
přípravy a činění úkonů, způsob vkládání příloh
a dobu uchování úkonů a elektronických dokumentů v portálu stavebníka, v evidenci územních
a stavebních řízení a jiných postupů a v evidenci
elektronických dokumentací.
§ 184d
Portál stavebníka
Portálem stavebníka se rozumí informační systém veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo
a který umožňuje
a) činit v rámci územních nebo stavebních řízení
nebo jiných postupů úkony v elektronické podobě a
b) přistupovat k údajům v národním geoportálu
územního plánování, evidenci územních a stavebních řízení a jiných postupů, evidenci elektronických dokumentací v rozsahu stanoveném
tímto zákonem a informačnímu systému digitální mapy veřejné správy podle § 4d odst. 2
zákona o zeměměřictví.
§ 184e
Poskytování informací vlastníkem
technické infrastruktury
(1) Vlastník technické infrastruktury může být
požádán o údaje podle § 161 nebo o stanovisko
k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám
dotčených ochranných a bezpečnostních pásem prostřednictvím portálu stavebníka, pokud je vlastníkovi
zřízen přístup k datovému rozhraní portálu stavebníka nebo pokud má vlastník technické infrastruktury zřízenu datovou schránku.
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(2) Ministerstvo zřídí vlastníkovi technické infrastruktury přístup k datovému rozhraní portálu
stavebníka na základě jeho žádosti.
(3) Žádost je vlastníkovi technické infrastruktury zaslána ve strojově čitelném formátu prostřednictvím datového rozhraní portálu stavebníka. Pokud nemá vlastník technické infrastruktury zřízen
přístup k datovému rozhraní portálu stavebníka, je
mu žádost zaslána do jeho datové schránky. V žádosti lze namísto přiložení elektronického dokumentu odkázat na tento elektronický dokument vedený v evidenci územních a stavebních řízení a jiných
postupů nebo v evidenci elektronických dokumentací. Má se za to, že žádost zaslaná prostřednictvím
datového rozhraní portálu stavebníka je vlastníkovi
technické infrastruktury doručena okamžikem jejího
odeslání.
(4) Vlastník technické infrastruktury může sdělit údaje nebo stanovisko, o které byl požádán podle
odstavce 1, jejich vložením do evidence územních
a stavebních řízení a jiných postupů prostřednictvím
datového rozhraní portálu stavebníka. Údaje nebo
stanovisko jsou v takovém případě doručeny vložením do evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů podle § 184f.
(5) Za vlastníka technické infrastruktury činí
úkony podle odstavců 1 až 4 její správce nebo provozovatel v rozsahu, v jakém plní editační povinnost
správce technické infrastruktury, podle seznamu editorů digitálních technických map krajů vedeného na
základě § 4d odst. 3 písm. d) zákona o zeměměřictví.
(6) Prováděcí právní předpis stanoví
a) provozní podmínky a popis datového rozhraní
portálu stavebníka a
b) obsahové náležitosti žádostí podle odstavce 1.
§ 184f
Evidence územních a stavebních řízení
a jiných postupů
(1) Evidencí územních a stavebních řízení a jiných postupů se rozumí informační systém veřejné
správy, jehož správcem je ministerstvo a který
umožňuje evidenci a ukládání
a) úkonů učiněných v rámci územních nebo stavebních řízení nebo jiných postupů a
b) vydaných rozhodnutí a jiných opatření, kterými se končí územní nebo stavební řízení nebo
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jiné postupy (dále jen „elektronicky evidované
rozhodnutí nebo jiné opatření“).
(2) Stavební úřad, u kterého je zahájeno územní
nebo stavební řízení nebo jiný postup, vloží bez
zbytečného odkladu údaj o zahájení územního nebo
stavebního řízení nebo jiného postupu, jeho spisovou značku a další údaje o územním nebo stavebním
řízení nebo o jiném postupu do evidence územních
a stavebních řízení a jiných postupů.
(3) Pokud byl v územním nebo stavebním řízení nebo jiném postupu učiněn úkon v elektronické
podobě, údaje o dalších úkonech učiněných v tomto
územním nebo stavebním řízení nebo jiném postupu
vloží správní orgán do evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů bez zbytečného odkladu.
(4) Správní orgán, který učiní elektronicky evidované rozhodnutí nebo jiné opatření, zajistí bez
zbytečného odkladu jeho vložení do evidence územních a stavebních řízení a jiných postupů spolu s metadaty, která k němu náleží. Pokud je přílohou elektronicky evidovaného rozhodnutí nebo jiného opatření elektronicky evidovaná dokumentace podle
§ 184g odst. 1, uloží se v evidenci elektronických
dokumentací.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví
a) údaje o územním nebo stavebním řízení nebo
o jiném postupu, které se vkládají do evidence
územních a stavebních řízení a jiných postupů,
b) způsob vkládání elektronicky evidovaných rozhodnutí nebo jiných opatření do evidence
územních a stavebních řízení a jiných postupů,
včetně přípustných formátů,
c) metadata náležející k elektronicky evidovanému
rozhodnutí nebo jinému opatření a
d) dobu uchování údajů a elektronicky evidovaných rozhodnutí nebo jiných opatření v evidenci
územních a stavebních řízení a jiných postupů.
§ 184g
Evidence elektronických dokumentací
(1) Evidencí elektronických dokumentací se rozumí informační systém veřejné správy, jehož správcem je ministerstvo a který umožňuje evidenci a ukládání jednoduchého technického popisu záměru s příslušnými výkresy, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, dokumentace pro uzavření
veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhod-
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nutí, projektové dokumentace, dokumentace podle
§ 105 odst. 4 až 8, dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace bouracích prací, dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu
užívání jednotlivých místností a prostorů, geometrického plánu a dokumentace souladu prostorové
polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací
(dále jen „územní nebo stavební dokumentace“)
v elektronické podobě.
(2) Do evidence elektronických dokumentací se
vloží územní nebo stavební dokumentace, která je
přílohou
a) úkonu činěného v elektronické podobě v rámci
územního nebo stavebního řízení nebo jiného
postupu nebo
b) rozhodnutí nebo jiného opatření v rámci územního nebo stavebního řízení nebo jiného postupu.
(3) Územní nebo stavební dokumentace se do
evidence elektronických dokumentací vkládá prostřednictvím portálu stavebníka. Pokud je úkon
v rámci územního nebo stavebního řízení nebo jiného postupu činěn v elektronické podobě a není
učiněn prostřednictvím portálu stavebníka, zajistí
vložení územní nebo stavební dokumentace do evidence elektronických dokumentací správní orgán,
vůči kterému se úkon činí.
(4) Pokud tento zákon vyžaduje, aby přílohou
úkonu v rámci územního nebo stavebního řízení
nebo jiného postupu byla územní nebo stavební dokumentace, která musí být zpracována projektantem,
odkáže se v úkonu na tuto územní nebo stavební
dokumentaci vloženou do evidence elektronických
dokumentací; odkaz lze učinit i v rámci úkonu, jenž
není činěn prostřednictvím portálu stavebníka. Pokud je odkázáno na územní nebo stavební dokumentaci v evidenci elektronických dokumentací v rámci
úkonu, jež nebyl učiněn prostřednictvím portálu stavebníka, poznamená správní orgán, u kterého se
územní nebo stavební řízení nebo jiný postup podle
věty první vede, tuto skutečnost do evidence elektronických dokumentací.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví
a) způsob vkládání územní nebo stavební dokumentace do evidence elektronických dokumentací,
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b) datovou strukturu a požadované formáty
územní nebo stavební dokumentace a
c) dobu uchování údajů a územních nebo stavebních dokumentací v evidenci elektronických dokumentací.
§ 184h
Přístup do evidence územních a stavebních řízení
a jiných postupů a evidence elektronických
dokumentací
(1) Právo na přístup k údajům a elektronickým
dokumentům v evidenci územních a stavebních řízení a jiných postupů a v evidenci elektronických
dokumentací má ten, kdo má podle správního řádu
právo nahlížet do spisu.
(2) Právo na přístup k územní nebo stavební
dokumentaci, na kterou je odkázáno podle § 184e
odst. 3, má rovněž ten, komu je žádost zaslána.
Právo na přístup k údajům nebo stanovisku sděleným podle § 184e odst. 4 má rovněž ten, kdo o ně
požádal.
(3) Právo na přístup k územní nebo stavební
dokumentaci v evidenci elektronických dokumentací
ve strojově čitelném formátu má ten, kdo má právo
na poskytnutí kopie územní nebo stavební dokumentace podle § 168 odst. 2.
(4) Údaje o územních nebo stavebních řízeních
nebo jiných postupech, elektronicky evidovaná rozhodnutí a jiná opatření a údaje o nich vedené v evidenci územních a stavebních řízení a jiných postupů
a územní nebo stavební dokumentace a údaje o ní
vedené v evidenci elektronických dokumentací se
zpřístupňují prostřednictvím portálu stavebníka.
(5) Prováděcí právní předpis stanoví provozní
podmínky a popis datového rozhraní pro přístup
k evidenci územních a stavebních řízení a jiných postupů a evidenci elektronických dokumentací.
§ 184i
Informační systém identifikačního čísla stavby
(1) Informačním systémem identifikačního čísla
stavby se rozumí informační systém veřejné správy,
jehož správcem je ministerstvo a který slouží k přidělování jedinečného identifikátoru stavby, který
umožňuje jednoznačně identifikovat stavbu nebo zařízení v informačních systémech veřejné správy a přiřazovat nebo sdružovat informace vedené v infor-
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mačních systémech veřejné správy ke stavbě nebo
zařízení (dále jen „identifikační číslo stavby“).
(2) Pokud je předmětem územního nebo stavebního řízení nebo jiného postupu vedeného u stavebního úřadu stavba nebo zařízení, které vyžadují
povolení stavebního úřadu podle § 118 odst. 1 a které
nemají přiděleno identifikační číslo stavby, vloží stavební úřad, u kterého byly toto územní nebo stavební řízení nebo jiný postup zahájeny, údaje
o stavbě nebo zařízení do informačního systému
identifikačního čísla stavby bez zbytečného odkladu
po zahájení územního nebo stavebního řízení nebo
jiného postupu. Stavbě nebo zařízení se přidělí identifikační číslo stavby.
(3) Pokud je předmětem územního nebo stavebního řízení nebo jiného postupu vedeného u stavebního úřadu stavba nebo zařízení, stavební úřad
bez zbytečného odkladu po vydání rozhodnutí nebo
jiného opatření, kterým se územní nebo stavební řízení nebo jiný postup končí, aktualizuje údaje vedené o stavbě nebo zařízení v informačním systému
identifikačního čísla stavby.
(4) Prováděcí právní předpis stanoví
a) způsob členění staveb a zařízení pro účely jejich
evidence v informačním systému identifikačního čísla stavby,

Strana 677

hlavy III dílů 4 a 5 a části čtvrté hlavy I zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, a postupy správních
orgánů podle zvláštního právního předpisu vedoucího k vydání závazného stanoviska nebo jiného
podkladu podmiňujícího vydání rozhodnutí nebo jiného opatření podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5
a části čtvrté hlavy I zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nebyly pravomocně skončeny před
1. červencem 2023, se dokončí podle zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona.
2. Pokud byl návrh na uzavření veřejnoprávní
smlouvy podle zákona č. 183/2006 Sb. podán před
1. červencem 2023, postupuje se při uzavírání této
veřejnoprávní smlouvy podle zákona č. 183/2006
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.
3. Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení
§ 20a odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 3 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.
Do doby nabytí účinnosti této vyhlášky se § 20a
odst. 2 a 3, § 159 odst. 2 a § 180 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, nepoužijí.

b) údaje o stavbě a zařízení, které se vedou v informačním systému identifikačního čísla stavby, a
c) způsob přidělování identifikačního čísla stavby
na základě údajů vedených v informačním systému identifikačního čísla stavby.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o základních registrech
Čl. V

79

) Článek 3 bod 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení
směrnice 1999/93/ES.“.

27. V § 193 se za text „§ 14 odst. 2,“ vkládá text
„§ 20a odst. 4,“ a slova „§ 157 odst. 4 a § 162
odst. 7“ se nahrazují slovy „§ 157 odst. 4, § 161a
odst. 7, § 162 odst. 7, § 184c odst. 3, § 184e odst. 6,
§ 184f odst. 5, § 184g odst. 5, § 184h odst. 5 a § 184i
odst. 4“.

V § 36 zákona č. 111/2009 Sb., o základních
registrech, se slova „ , která je vytvořena propojením
katastrální mapy, ortofotomapy, popřípadě též technické mapy obce nebo města, pokud je vedena“ zrušují.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě

Čl. IV
Přechodná ustanovení
1. Postupy správních orgánů podle části třetí

Čl. VI
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání au-

Strana 678

Sbírka zákonů č. 47 / 2020

torizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,
ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994
Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 189/2008 Sb.,
zákona č. 153/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 459/2016 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

2. V § 13 odst. 4 se slova „tímto razítkem“ nahrazují slovy „podle § 13 odst. 3“.

ČÁST PÁTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

1. V § 13 odstavec 3 zní:
„(3) Dokument související s výkonem činnosti
autorizované osoby musí být
a) opatřen vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky6),
jménem autorizované osoby, číslem, pod nímž
je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací své autorizace,
b) opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu,
obsahujícím jméno autorizované osoby, číslo,
pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných
osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.“.

Částka 22

Čl. VII
Vyhláška č. 233/2010 Sb., o základním obsahu
technické mapy obce, se zrušuje.

ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl. VIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července
2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7 a 8, čl. II,
čl. III bodů 5 až 7, 12, 16, 17, 20, 22 až 25 a 27
a čl. IV, která nabývají účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 48 / 2020

Částka 22

Strana 679

48
ZÁKON
ze dne 29. ledna 2020,
kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách),
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách
a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných
hmotách), ve znění zákona č. 575/2006 Sb., zákona
č. 107/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 91/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 130/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb. a zákona č. 152/2017 Sb., se
mění takto:

„g) výdejem
1. bezúplatné přemístění nebo bezúplatný převod pohonných hmot ze skladovací nádrže
zpravidla do palivové nádrže vozidla, zvláštního vozidla nebo cisterny,
2. prodej pohonných hmot do palivové nádrže
vozidla, zvláštního vozidla nebo cisterny výhradně za cenu jejich nákupu, pokud se nejedná o předmět podnikání a provozovatel
vozidla nebo zvláštního vozidla a provozovatel čerpací stanice nebo vlastník výdejní jednotky jsou součástí téže skupiny podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,
nebo
3. bezúplatné dobíjení elektrického vozidla
elektřinou nebo bezúplatná výměna jeho baterie,“.

1. V poznámce pod čarou č. 1 se text „č.“ zrušuje a na konci poznámky pod čarou se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2015/1513 ze dne 9. září
2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti
benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES
o podpoře využívání energie z obnovitelných
zdrojů.“.

„l) distributorem pohonných hmot osoba, která
prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné
hmoty na území České republiky, s výjimkou
prodeje

2. V § 1 odst. 1 písm. d) se za slovo „stanic“
vkládají slova „a výdejních jednotek“.

1. pohonných hmot z čerpací stanice nebo dobíjecí stanice,

3. V § 2 se na konci textu písmene a) doplňují
slova „ ; pohonnou hmotou nejsou kapalná aditiva,
která jsou povinnou látkou nezbytnou pro provoz
vozidla nebo zvláštního vozidla a doplňují se v návaznosti na palivo“.

2. stlačeného nebo zkapalněného zemního
plynu včetně biometanu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod
s plynem podle energetického zákona,

4. V § 2 písm. b) se slovo „biomethanu“ nahrazuje slovem „biometanu“.
5. V § 2 písm. f) se slovo „něhož“ nahrazuje
slovem „nichž“, za slovo „hmoty“ se vkládá slovo
„pouze“ a slova „pouze pro vlastní potřebu, bezúplatné dobíjení elektrického vozidla elektřinou
nebo bezúplatná výměna jeho baterie“ se zrušují.
6. V § 2 písmeno g) zní:

7. V § 2 písmeno l) zní:

3. elektřiny, pokud je její prodejce držitelem
platné licence na obchod s elektřinou podle
energetického zákona,
4. pohonných hmot, pokud je jejich prodejce
vydavatelem nebo zprostředkovatelem palivové karty a pohonné hmoty byly nakoupeny z čerpací stanice prostřednictvím jím
vydané nebo zprostředkované palivové
karty,
5. pohonných hmot, pokud je jejich prodejce
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prodává svému zaměstnanci v souvislosti
s provozem služebního vozidla pro jeho soukromé účely, a to výhradně za cenu jejich
nákupu,
6. pohonných hmot, pokud je jejich prodejce
pronajímatelem vozidla, stroje nebo zařízení
a prodává je jejich nájemci v přímé souvislosti s nájmem tohoto vozidla, stroje nebo zařízení, a to výhradně za cenu jejich nákupu,
7. pohonných hmot při zpeněžování majetkové
podstaty insolvenčním správcem po prohlášení konkursu na distributora pohonných
hmot,
8. pohonných hmot v rámci daňové exekuce a
9. pohonných hmot státem,“.

Částka 22

butor pohonných hmot a z čerpací stanice zapsané
v evidenci čerpacích stanic“.
14. V § 5 odst. 3 se za slovo „stanici“ vkládají
slova „a na výdejní jednotce“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „a odběru vzorků při kontrole složení a jakosti pohonných hmot“.
15. V § 5 odst. 4 se slova „v níž“ nahrazují
slovy „z níž“.
16. V § 5 odst. 6 se slovo „Vlastník“ nahrazuje
slovem „Provozovatel“.
17. V § 5 odst. 7 písm. c) se slova „orgánů uvedených v § 7 odst. 3 byla evidence bezodkladně“
nahrazují slovy „celního úřadu byla bez zbytečného
odkladu evidence“.

8. V § 2 písm. m) se slova „na dodávku pohonných hmot“ zrušují.

18. V § 5 odst. 7 písm. d) a e) se slova „na
které“ nahrazují slovy „z níž“.

9. V § 2 písm. n) se slova „jeden nebo více dobíjecích bodů“ nahrazují slovy „kompaktní zařízení
vybavené jedním nebo více dobíjecími body, které
mají stejného vlastníka jako toto zařízení“.

19. Na konci § 5 odst. 7 písm. d) se slovo „a“
zrušuje.

10. V § 2 písm. p) se slova „běžnou dobíjecí
stanicí dobíjecí stanice, která“ nahrazují slovy „běžným dobíjecím bodem dobíjecí bod, který“.

„f) zajistit na čerpací stanici, z níž je prodáván nebo
vydáván zkapalněný ropný plyn, označení výdejních stojanů zkapalněného ropného plynu
informací „Plnění plynu do mobilních tlakových nádob je zakázáno.“.

11. V § 2 písm. q) se slova „vysoce výkonnou
dobíjecí stanicí dobíjecí stanice, která“ nahrazují
slovy „vysoce výkonným dobíjecím bodem dobíjecí
bod, který“.
12. V § 2 se na konci písmene r) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena s) až u), která znějí:
„s) výdejní jednotkou stavba nebo zařízení, z nichž
se pohonné hmoty pouze vydávají a jejichž součástí je jedna nebo více skladovacích nádrží na
uskladnění pohonných hmot o souhrnném objemu větším než 5 m3,
t) plnicím stanovištěm stavba nebo zařízení provozované distributorem pohonných hmot,
z nichž se pohonná hmota, s výjimkou elektřiny, prodává nebo vydává do cisterny,
u) provozovatelem dobíjecí stanice osoba, která
zajišťuje provoz dobíjecí stanice pro účely dobíjení elektrických vozidel.“.
13. V § 5 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „a na případy podle § 5a, s výjimkou nákupu
pohonných hmot osobou registrovanou jako distri-

20. V § 5 se na konci odstavce 7 tečka nahrazuje
slovem „ , a“ a doplňuje se písmeno f), které zní:

21. V § 5 se doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Vlastník výdejní jednotky je povinen
a) zajistit vybavení výdejní jednotky měřicím zařízením protečeného množství pohonných
hmot a výdejní hadicí,
b) zajistit, aby byla za každý kalendářní den vedena průkazná evidence o množství vydaných
pohonných hmot v rozdělení na bezúplatné
a úplatné přemístění pohonných hmot; tuto evidenci je vlastník výdejní jednotky povinen
uchovávat po dobu 3 let ode dne výdeje pohonných hmot; vlastník výdejní jednotky je dále
povinen zajistit, aby na požádání celního úřadu
byla bez zbytečného odkladu evidence předložena, a
c) zajistit, aby při provozu výdejní jednotky nedošlo k ohrožení života nebo zdraví osob, jejich
majetku nebo životního prostředí podle požadavků stanovených zvláštními právními předpisy5).“.
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22. V § 5a odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „a provozovatel čerpací stanice je povinen“ nahrazují slovy „ , provozovatel čerpací stanice a vlastník výdejní jednotky jsou povinni“.
23. V § 5a odst. 1 písm. b) se za slovo „stlačeného“ vkládají slova „nebo zkapalněného“ a slovo
„ , nebo“ se nahrazuje slovy „včetně biometanu,“.
24. V § 5a se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až f), která
včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:
„d) od insolvenčního správce po prohlášení konkursu na distributora pohonných hmot,
e) v rámci daňové exekuce a
f) od státu při prodeji pohonných hmot podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu19).
19

) Například zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.“.

25. V § 5a odstavec 2 zní:
„(2) Nákup pohonných hmot, s výjimkou elektřiny a stlačeného nebo zkapalněného zemního
plynu včetně biometanu, je povolen pouze
a) v případech podle odstavce 1 písm. a), c), d), e)
nebo f),
b) od vydavatele nebo zprostředkovatele palivové
karty, pokud pohonné hmoty byly nakoupeny
z čerpací stanice prostřednictvím této palivové
karty,
c) od zaměstnavatele v souvislosti s provozem služebního vozidla pro soukromé účely zaměstnance, a to výhradně za cenu jejich nákupu, a
d) od pronajímatele vozidla, stroje nebo zařízení
v souvislosti s nájmem tohoto vozidla, stroje
nebo zařízení, a to výhradně za cenu jejich nákupu.“.
26. V nadpisu § 6 se doplňují slova „a výdejních jednotek“.
27. V § 6 odst. 1 větě první, větě druhé a ve větě
poslední se za slovo „stanic“ vkládají slova „a výdejních jednotek“ a ve větě třetí se text „písm. c)
a e) až g)“ nahrazuje textem „písm. b), c) a e) až g)
a v odstavci 5 písm. b) až f)“.
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28. V § 6 odst. 2 úvodní části ustanovení se
slova „a dobíjecích“ zrušují.
29. V § 6 odst. 2 písm. a), d) a g) se slova „nebo
dobíjecí“ zrušují.
30. V § 6 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „místa
podnikání“ nahrazují slovem „sídla“.
31. V § 6 odst. 2 písmena b) a c) znějí:
„b) stručný popis čerpací stanice,
c) adresa čerpací stanice, pokud jí byla přidělena,
a její zeměpisné souřadnice ve Světovém geodetickém systému 1984 (WGS84),“.
32. V § 6 odst. 2 písm. d) se za slovo „údaj“
vkládají slova „o tom“ a slova „nebo nikoliv“ se
zrušují.
33. V § 6 odst. 2 se za písmeno e) vkládá nové
písmeno f), které zní:
„f) označení, pod kterým je provozována čerpací
stanice, a“.
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).
34. V § 6 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).
35. V § 6 odst. 3 písm. a) a b) se text „e)“ nahrazuje textem „f)“.
36. V § 6 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
37. V § 6 se doplňují odstavce 5 až 8, které
znějí:
„(5) Do evidence dobíjecích stanic se zapisují
a) údaje o vlastníku dobíjecí stanice a údaje o provozovateli dobíjecí stanice, není-li zároveň jejím
vlastníkem, a to
1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li
přiděleno, u zahraniční osoby také umístění
organizační složky podniku na území České
republiky, pokud ji zřizuje,
2. u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě
též obchodní firma, datum narození, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa
trvalého pobytu, popřípadě též sídla, u zahraniční osoby také adresa pobytu na území
České republiky, byl-li jí pobyt povolen, ad-
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resa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
b) počet dobíjecích bodů, pro každý dobíjecí bod
typ, nominální maximální výkon, standard dobíjecího bodu, informaci o tom, které dobíjecí
body lze používat souběžně, pokud je dobíjecí
stanice vybavena více dobíjecími body, a celkový
nominální maximální výkon dobíjecí stanice,
c) adresa dobíjecí stanice, pokud jí byla přidělena,
a její zeměpisné souřadnice ve Světovém geodetickém systému 1984 (WGS84),
d) údaj o tom, zda je dobíjecí stanice veřejně přístupná; v případě veřejně přístupné dobíjecí stanice informace o časové přístupnosti,
e) označení, pod kterým je provozována dobíjecí
stanice, a
f) datum uvedení dobíjecí stanice do provozu a datum ukončení provozu dobíjecí stanice.
(6) Vlastník dobíjecí stanice je povinen ministerstvu oznámit
a) před uvedením dobíjecí stanice do provozu
údaje podle odstavce 5 písm. a) až e) a
b) bez zbytečného odkladu uvedení dobíjecí stanice do provozu nebo ukončení provozu dobíjecí stanice a každou změnu údaje podle odstavce 5 písm. a) až e).
(7) Do evidence výdejních jednotek se zapisují
a) údaje o vlastníku výdejní jednotky, a to
1. u právnické osoby obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li
přiděleno, u zahraniční osoby také umístění
organizační složky podniku na území České
republiky, pokud ji zřizuje,
2. u fyzické osoby jméno a příjmení, popřípadě
též obchodní firma, datum narození, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, adresa
trvalého pobytu, popřípadě též sídla, u zahraniční osoby také adresa pobytu na území
České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,
b) stručný popis výdejní jednotky,
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c) adresa výdejní jednotky, pokud jí byla přidělena, a její zeměpisné souřadnice ve Světovém
geodetickém systému 1984 (WGS84),
d) název vydávaných pohonných hmot a
e) datum uvedení výdejní jednotky do provozu
a datum ukončení provozu výdejní jednotky.
(8) Vlastník výdejní jednotky je povinen ministerstvu oznámit
a) před uvedením výdejní jednotky do provozu
údaje podle odstavce 7 písm. a) až d) a
b) bez zbytečného odkladu uvedení výdejní jednotky do provozu nebo ukončení jejího provozu a každou změnu údaje podle odstavce 7
písm. a) až d).“.
38. Nadpis nad označením § 6e se zrušuje.
39. V nadpisu § 6ka se slovo „povinnost“ nahrazuje slovy „a jiné povinnosti“.
40. V § 6ka se doplňují odstavce 4 a 5, které
znějí:
„(4) Ustanovení o oznamovací povinnosti distributora pohonných hmot se použijí v případě prodeje pohonných hmot insolvenčním správcem po
prohlášení konkursu na distributora pohonných
hmot obdobně.
(5) Distributor pohonných hmot, který je provozovatelem plnicího stanoviště, je povinen zajistit,
aby byla za každý kalendářní den vedena průkazná
evidence o množství prodaných nebo vydaných pohonných hmot; tuto evidenci je distributor pohonných hmot povinen uchovávat po dobu 3 let ode dne
prodeje nebo výdeje pohonných hmot; distributor
pohonných hmot je dále povinen zajistit, aby na požádání celního úřadu byla bez zbytečného odkladu
evidence předložena.“.
41. V nadpisu § 6q se doplňují slova „a dobíjecího bodu“.
42. V § 6q odstavec 2 zní:
„(2) Provozovatel dobíjecí stanice vybavené
běžným dobíjecím bodem je povinen zajistit, aby
každý běžný dobíjecí bod v rámci jím provozované
dobíjecí stanice splňoval požadavky stanovené
zvláštním právním předpisem upravujícím technické
požadavky na stavby16) a českou technickou normou
upravující technické požadavky na nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením a požadavky na
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rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud17).
V případě dobíjecích stanic vybavených běžnými dobíjecími body, které byly uvedeny do provozu nebo
obnoveny před 18. listopadem 2017, a v případě bezdrátových nebo indukčních jednotek se věta první
nepoužije.“.
43. V § 6q odstavec 3 zní:
„(3) Provozovatel dobíjecí stanice vybavené vysoce výkonným dobíjecím bodem je povinen zajistit,
aby jím provozovaná dobíjecí stanice obsahovala alespoň jeden vysoce výkonný dobíjecí bod splňující
požadavky stanovené zvláštním právním předpisem
upravujícím technické požadavky na stavby16)
a všechny vysoce výkonné dobíjecí body v rámci
jím provozované dobíjecí stanice splňovaly požadavky stanovené českými technickými normami
upravujícími technické požadavky na nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením a požadavky
na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro
přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud a požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro vozidlová zásuvková spojení s kolíky a dutinkami na stejnosměrný a střídavý nebo stejnosměrný proud18). V případě dobíjecích stanic vybavených vysoce výkonnými dobíjecími body, které byly
uvedeny do provozu nebo obnoveny před 18. listopadem 2017, a v případě bezdrátových nebo indukčních jednotek se věta první nepoužije.“.
44. V § 6q se doplňují odstavce 6 až 8, které
včetně poznámky pod čarou č. 20 znějí:
„(6) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen
uvést na dobíjecí stanici telefonní kontakt pro případ
řešení problémů, které by vznikly v souvislosti s dobíjením vozidla.
(7) Provozovatel dobíjecí stanice je povinen
každoročně do 28. února předat ministerstvu údaje
o množství elektřiny spotřebované pro dobíjení vozidel v jím provozovaných dobíjecích stanicích
v předchozím kalendářním roce. Způsob předávání
údajů stanoví prováděcí právní předpis.
(8) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice je povinen Ministerstvu dopravy předat do
30 dnů po zprovoznění veřejně přístupné dobíjecí
stanice údaje související se zaváděním inteligentních
dopravních systémů20), zejména způsoby identifikace nebo autorizace provozovatelů elektrických vozidel za účelem dobíjení na dobíjecí stanici a platební
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metody dostupné na dobíjecí stanici. Ministerstvo
dopravy zveřejní tyto údaje způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Způsob předávání dat a jejich zveřejňování stanoví prováděcí právní předpis.
20

) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU
ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro
rozhraní s jinými druhy dopravy.“.

45. Nadpis nad označením § 7 se zrušuje.
46. V § 7 odst. 1 písm. a) se za slovo „stanic“
vkládají slova „a výdejních jednotek“.
47. V § 7 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) kontroluje plnění povinností podle § 4 odst. 1,
§ 6 odst. 3, 6 a 8 a § 6q odst. 7.“.
48. V § 7 odst. 2 písm. a) se slova „a u provozovatele čerpací stanice“ nahrazují slovy „ , provozovatele čerpací stanice a vlastníka výdejní jednotky“.
49. V § 7 odst. 2 písm. b) se slova „a e)“ nahrazují slovy „ , e) a f)“ a slova „a 5,“ se nahrazují
slovy „až 6 a“.
50. V § 7 odst. 2 písm. c) se za slova „a 6“
vkládá text „ , § 5 odst. 8 písm. c)“.
51. V § 7 odst. 3 se text „§ 5a“ nahrazuje slovy
„§ 5 odst. 8 písm. a) a b), § 5a a § 6ka odst. 5“.
52. V § 7 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Ministerstvo dopravy kontroluje plnění
povinností podle § 6q odst. 8.“.
53. Nadpis nad označením § 8 zní:
„Přestupky“.
54. § 8 a 9 znějí:
„§ 8
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) prodá nebo vydá pohonnou hmotu, s výjimkou
elektřiny, která nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle § 3 odst. 1,
b) umístí do skladovací nádrže v čerpací stanici
pohonnou hmotu, s výjimkou elektřiny, která
nesplňuje požadavky na pohonné hmoty podle
§ 3 odst. 1,
c) v rozporu s § 5 odst. 3 naplní na čerpací stanici
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nebo na výdejní jednotce mobilní tlakovou nádobu zkapalněným ropným plynem, nebo

(6) Provozovatel čerpací stanice se dopustí přestupku tím, že

d) prodá nebo vydá olovnatý motorový benzin
nebo jej použije k pohonu motoru vozidla
v rozporu s § 5 odst. 5.

a) nepředá ministerstvu souhrnnou zprávu podle
§ 4 odst. 1,

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
dopustí přestupku tím, že
a) prodá nebo vydá pohonnou hmotu, s výjimkou
elektřiny, v rozporu s § 5 odst. 1, nebo
b) nakoupí pohonnou hmotu, s výjimkou elektřiny a stlačeného nebo zkapalněného zemního
plynu včetně biometanu, v rozporu s § 5a
odst. 2.
(3) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2,
b) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo d), nebo
c) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).
§9
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se
jako osoba uvedená v § 3 odst. 2 dopustí přestupku
tím, že při prodeji motorových benzinů nebo motorové nafty nezpřístupní informaci podle § 3 odst. 2.
(2) Distributor pohonných hmot se dopustí
přestupku tím, že provádí svoji činnost bez registrace.
(3) Distributor pohonných hmot, který je provozovatelem plnicího stanoviště, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 6ka odst. 5 nezajistí vedení
evidence o množství prodaných nebo vydaných pohonných hmot, tuto evidenci neuchová po stanovenou dobu nebo nezajistí její předložení celnímu
úřadu.

b) v rozporu s § 5 odst. 3 plní mobilní tlakové
nádoby zkapalněnými ropnými plyny nebo jejich plnění umožní, nebo nezajistí označení výdejních stojanů zkapalněného ropného plynu
podle § 5 odst. 7 písm. f),
c) nezajistí prodej nebo výdej aditivačních přísad
nebo bezolovnatých benzinů s těmito přísadami
podle § 5 odst. 4,
d) v rozporu s § 5 odst. 6 nezajistí, aby při provozu čerpací stanice nedošlo k ohrožení života
nebo zdraví osob, jejich majetku nebo životního
prostředí,
e) nezajistí označení výdejních stojanů pohonných
hmot podle § 5 odst. 7 písm. a), d) nebo e),
f) nezpřístupní na čerpací stanici informace podle
§ 5 odst. 7 písm. b), nebo
g) v rozporu s § 5 odst. 7 písm. c) nezajistí vedení
evidence stavu součtového počítadla, tuto evidenci neuchová po stanovenou dobu, nezajistí
její předložení celnímu úřadu nebo vyvolání
stavu součtového počítadla.
(7) Vlastník čerpací stanice se dopustí přestupku tím, že ministerstvu neoznámí
a) před uvedením čerpací stanice do provozu údaje
do evidence čerpacích stanic podle § 6 odst. 3
písm. a), nebo
b) bez zbytečného odkladu uvedení čerpací stanice
do provozu, ukončení provozu čerpací stanice
nebo změnu údaje zapisovaného do evidence
čerpacích stanic podle § 6 odst. 3 písm. b).
(8) Vlastník výdejní jednotky se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5 odst. 3 plní mobilní tlakové
nádoby zkapalněnými ropnými plyny nebo jejich plnění umožní,

(4) Výrobce, dovozce, vývozce nebo distributor pohonných hmot se dopustí přestupku tím, že
v rozporu s § 3 odst. 3 neuvede v dodacích listech
obsah biopaliva v pohonné hmotě.

b) v rozporu s § 5 odst. 8 písm. a) nezajistí vybavení výdejní jednotky měřicím zařízením nebo
výdejní hadicí,

(5) Distributor pohonných hmot, provozovatel
čerpací stanice nebo vlastník výdejní jednotky se dopustí přestupku tím, že nakoupí pohonnou hmotu
v rozporu s § 5a odst. 1.

c) v rozporu s § 5 odst. 8 písm. b) nezajistí vedení
evidence o množství vydaných pohonných
hmot v rozdělení na bezúplatné a úplatné přemístění pohonných hmot, tuto evidenci neu-
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chová po stanovenou dobu nebo nezajistí její
předložení celnímu úřadu,
d) v rozporu s § 5 odst. 8 písm. c) nezajistí, aby při
provozu výdejní jednotky nedošlo k ohrožení
života nebo zdraví osob, jejich majetku nebo
životního prostředí podle požadavků stanovených zvláštními právními předpisy5),
e) neoznámí ministerstvu před uvedením výdejní
jednotky do provozu údaje do evidence výdejních jednotek podle § 6 odst. 8 písm. a), nebo
f) neoznámí ministerstvu bez zbytečného odkladu
uvedení výdejní jednotky do provozu, ukončení
provozu výdejní jednotky nebo změnu údaje
zapisovaného do evidence výdejních jednotek
podle § 6 odst. 8 písm. b).
(9) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo 5,
b) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3, odstavce 6 písm. d) nebo g) nebo odstavce 8 písm. b), c) nebo d),
c) do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 4, odstavce 6 písm. b) nebo e),
odstavce 7 nebo odstavce 8 písm. a), e) nebo f),
nebo
d) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 6 písm. a), c) nebo f).
(10) Za přestupek podle odstavce 5 lze distributorovi pohonných hmot a provozovateli čerpací stanice spolu s pokutou uložit zákaz činnosti nejdéle na
dobu 2 let.“.
Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.
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a) nezpřístupní na dobíjecí stanici informace podle
§ 6q odst. 1,
b) nezveřejní ceny podle § 6q odst. 4,
c) neposkytne uživatelům elektrických vozidel
možnost jednorázového dobití podle § 6q
odst. 5, nebo
d) nepředá Ministerstvu dopravy ve stanovené
lhůtě údaje související se zaváděním inteligentních dopravních systémů podle § 6q odst. 8.
(3) Provozovatel dobíjecí stanice vybavené běžným dobíjecím bodem se dopustí přestupku tím, že
nezajistí, aby jím provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční jednotky, splňovala požadavky podle § 6q odst. 2.
(4) Provozovatel dobíjecí stanice vybavené vysoce výkonným dobíjecím bodem se dopustí přestupku tím, že nezajistí, aby jím provozovaná dobíjecí stanice, s výjimkou bezdrátové nebo indukční
jednotky, splňovala požadavky podle § 6q odst. 3.
(5) Vlastník dobíjecí stanice se dopustí přestupku tím, že ministerstvu neoznámí
a) před uvedením dobíjecí stanice do provozu
údaje do evidence dobíjecích stanic podle § 6
odst. 6 písm. a), nebo
b) bez zbytečného odkladu uvedení dobíjecí stanice do provozu, ukončení provozu dobíjecí
stanice nebo změnu údaje zapisovaného do evidence dobíjecích stanic podle § 6 odst. 6
písm. b).
(6) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 nebo 4,

55. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

b) do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 5, nebo

„§ 9a

c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo 2.“.

(1) Provozovatel dobíjecí stanice se dopustí
přestupku tím, že
a) neuvede na dobíjecí stanici telefonní kontakt
podle § 6q odst. 6, nebo
b) nepředá ministerstvu údaje o množství elektřiny
spotřebované pro dobíjení vozidel podle § 6q
odst. 7.
(2) Provozovatel veřejně přístupné dobíjecí stanice se dopustí přestupku tím, že

56. § 10 zní:
„§ 10
(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává
a) Česká obchodní inspekce, jde-li o přestupky
podle § 8 odst. 1, § 9 odst. 1, § 9 odst. 6
písm. b) až f), § 9 odst. 8 písm. a) a d), § 9a
odst. 1 písm. a), § 9a odst. 2 písm. a) až c)
a § 9a odst. 3 a 4,
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b) ministerstvo, jde-li o přestupky podle § 9
odst. 6 písm. a), § 9 odst. 7, § 9 odst. 8 písm. e)
a f), § 9a odst. 1 písm. b) a § 9a odst. 5,
c) celní úřad, jde-li o přestupky podle § 8 odst. 2,
§ 9 odst. 2 až 5, § 9 odst. 6 písm. g), § 9 odst. 8
písm. b) a c), nebo
d) Ministerstvo dopravy, jde-li o přestupek podle
§ 9a odst. 2 písm. d).
(2) Pokutu vybírá správní orgán, který ji uložil.“.
57. V § 11 se za slova „bodu 4“ vkládá text
„ , § 6q odst. 7“.
58. V § 11 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Ministerstvo dopravy vydá vyhlášku k provedení § 6q odst. 8.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Vlastník čerpací stanice, která byla uvedena
do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen Ministerstvu průmyslu a obchodu
do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
oznámit údaje podle § 6 odst. 2 písm. c) a f) zákona
č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona.
2. Vlastník dobíjecí stanice, která byla uvedena
do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen Ministerstvu průmyslu a obchodu
do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
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oznámit údaje podle § 6 odst. 5 zákona č. 311/2006
Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Vlastník stavby nebo zařízení, které jsou ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona považovány za
výdejní jednotku a které byly uvedeny do provozu
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen Ministerstvu průmyslu a obchodu do 60 dnů
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit
údaje podle § 6 odst. 7 zákona č. 311/2006 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Vlastník stavby nebo zařízení, které jsou ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona považovány za
výdejní jednotku a které byly uvedeny do provozu
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen zajistit do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona vybavení výdejní jednotky měřicím
zařízením a výdejní hadicí podle § 5 odst. 8 písm. a)
zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho
vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 44, pokud jde o § 6q odst. 8, bodu 52, bodu 55, pokud jde
o § 9a odst. 2 písm. d), a bodu 58, která nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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49
ZÁKON
ze dne 6. února 2020,
kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

č.
č.
č.
č.
č.

220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb.,
258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb.,
302/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb.,
183/2017 Sb., zákona č. 204/2017 Sb. a
371/2017 Sb., se mění takto:

zákona
zákona
zákona
zákona

Změna zákona o bankách

1. V § 1 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou
č. 35 zní:

Čl. I

„(4) Banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské
činnosti než ty, které má povoleny v licenci; to neplatí pro činnosti vykonávané pro jiného, pokud
souvisejí se zajištěním jejího provozu a provozu jí
ovládaných jiných bank, spořitelních a úvěrních
družstev, obchodníků s cennými papíry, pojišťoven,
zajišťoven, finančních institucí a podniků pomocných služeb. Banka může dále vykonávat

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona
č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona
č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona
č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona
č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona
č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona
č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona
č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 443/2006 Sb., zákona č. 37/2007 Sb., zákona
č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona
č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona
č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona
č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona
č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona
č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona

a) působnost kontaktního místa veřejné správy, je-li držitelem autorizace podle zvláštního zákona,
b) činnost akreditované osoby podle zákona upravujícího činnost akreditovaných osob na finančním trhu, je-li akreditovanou osobou podle takového zákona, a
c) podnikatelskou činnost spočívající v poskytování elektronické identifikace, autentizace a služeb vytvářejících důvěru, jak jsou definovány
přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím elektronickou identifikaci a služby
vytvářející důvěru pro elektronické transakce na
vnitřním trhu35), jakož i souvisejících služeb,
zejména poskytování nebo potvrzování osobních identifikačních údajů klienta, informací
o klientovi souvisejících s jeho osobními identifikačními údaji, informací o bankovních obchodech klienta a vytváření a uchování elektronických dokumentů (dále jen „identifikační
služby“), je-li držitelem příslušného oprávnění,
pokud je právními předpisy vyžadováno; na informace získané a zpracovávané při poskyto-
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vání identifikačních služeb se vztahují ustanovení o bankovním tajemství (§ 38).

fikaci vydán a je umožněno jeho používání také
v rámci kvalifikovaného systému.

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/
/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/
/93/ES.“.

(2) Banka, pobočka zahraniční banky nebo poskytovatel identifikačních služeb nemají povinnost
umožňovat v rámci kvalifikovaného systému použití
prostředku pro elektronickou identifikaci podle odstavce 1, pokud

35

2. V § 1 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Pobočka zahraniční banky může dále vykonávat činnosti podle odstavce 4 písm. c) za stejných podmínek jako banka, není-li to v rozporu
s oprávněním uděleným zahraniční bance podle
právního řádu země jejího sídla.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8
a 9.
3. Za § 38a se vkládají nové § 38aa až 38af, které
včetně poznámek pod čarou č. 36 až 38 znějí:
„§ 38aa
(1) Banka nebo pobočka zahraniční banky je
oprávněna nabízet, poskytovat nebo zprostředkovávat identifikační služby a uzavírat smlouvy o nich též
jménem a na účet poskytovatele identifikačních služeb.
(2) Poskytovatelem identifikačních služeb se
v tomto zákoně rozumí osoba, která není bankou,
je na základě jiného právního předpisu oprávněna
poskytovat identifikační služby a ve které mají podíl
pouze banky nebo pobočky zahraničních bank; tyto
banky nebo pobočky zahraničních bank jsou povinny zajistit, že poskytovatel identifikačních služeb
bude zachovávat získané údaje v tajnosti a chránit je
před zneužitím.
§ 38ab
(1) Banka, pobočka zahraniční banky nebo poskytovatel identifikačních služeb jsou v rámci poskytování identifikačních služeb podle § 1 odst. 4
písm. c) oprávněni umožnit používání prostředku
pro elektronickou identifikaci36) mimo rámec kvalifikovaného systému elektronické identifikace umožňujícího poskytnutí služby národního bodu pro
identifikaci a autentizaci podle zákona o elektronické
identifikaci (dále jen „kvalifikovaný systém“), pouze
pokud je tento prostředek pro elektronickou identi-

a) nastane změna právního předpisu nebo změna
na základě právního předpisu, která zásadně
ohrožuje plnění povinnosti banky nebo pobočky zahraniční banky postupovat při výkonu
své činnosti obezřetně, zejména povinnosti řídit
rizika, v souvislosti s používáním tohoto prostředku v rámci kvalifikovaného systému a
b) po bance, pobočce zahraniční banky nebo poskytovateli identifikačních služeb nelze spravedlivě požadovat, aby umožňovali používat
tento prostředek v rámci kvalifikovaného systému.
(3) Pokud banka, pobočka zahraniční banky
nebo poskytovatel identifikačních služeb přestanou
podle odstavce 2 umožňovat používat prostředek
pro elektronickou identifikaci podle odstavce 1
v rámci kvalifikovaného systému,
a) oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu správci národního bodu pro identifikaci
a autentizaci podle zákona o elektronické identifikaci (dále jen „správce národního bodu“),
Ministerstvu vnitra a České národní bance, pokud podléhají jejímu dohledu; součástí oznámení je jeho odůvodnění,
b) nemají povinnost podle § 16 odst. 1 písm. a) zákona o elektronické identifikaci a nelze je stíhat
pro přestupek nebo jim odejmout akreditaci podle zákona o elektronické identifikaci pro neplnění této povinnosti; neplnění této povinnosti
se nepovažuje za ukončení činnosti kvalifikovaného správce podle zákona o elektronické identifikaci, a
c) budou vyvíjet veškeré úsilí, které po nich lze
spravedlivě požadovat, k tomu, aby obnovili
možnost používat prostředek pro elektronickou
identifikaci podle odstavce 1 v rámci kvalifikovaného systému.
(4) Pokud pominou okolnosti podle odstavce 2, banka, pobočka zahraniční banky nebo poskytovatel identifikačních služeb oznámí tuto sku-
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tečnost bez zbytečného odkladu správci národního
bodu, Ministerstvu vnitra a České národní bance,
pokud podléhají jejímu dohledu.
§ 38ac
(1) Prostředek pro elektronickou identifikaci
podle § 38ab odst. 1 lze rovněž použít pro účely
prokázání totožnosti, které vyžaduje právní předpis
nebo výkon působnosti, mimo rámec kvalifikovaného systému, pokud
a) splňuje technické specifikace, normy a postupy
alespoň pro úroveň záruky značnou stanovené
přímo použitelným předpisem Evropské unie
upravujícím minimální technické specifikace,
normy a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci37) a
b) banka, pobočka zahraniční banky nebo poskytovatel identifikačních služeb, kteří vydali tento
prostředek pro elektronickou identifikaci, provedli identifikaci fyzické osoby, která je klientem, nebo fyzické osoby jednající za klienta, je-li klient právnickou osobou nebo svěřenským
fondem, případně jiným právním uspořádáním
bez právní osobnosti, postupem podle zákona
upravujícího některá opatření proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
1. za fyzické přítomnosti identifikovaného,
2. s využitím prostředku pro elektronickou
identifikaci, který splňuje technické specifikace, normy a postupy pro úroveň záruky
vysokou stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím minimální
technické specifikace, normy a postupy pro
úrovně záruky prostředků pro elektronickou
identifikaci37) a který je vydáván a používán
v rámci kvalifikovaného systému, nebo jiného systému elektronické identifikace oznámeného podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího elektronickou
identifikaci35), nebo
3. s využitím prostředku pro elektronickou
identifikaci podle § 38ab odst. 1, který splňuje technické specifikace, normy a postupy
podle písmene a), pokud zároveň došlo
k ověření totožnosti identifikovaného prostřednictvím národního bodu pro identifikaci
a autentizaci nebo v informačním systému
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veřejné správy a banka, pobočka zahraniční
banky nebo poskytovatel identifikačních služeb mají k dispozici údaj o tom, kdo provedl
identifikaci podle bodu 1 nebo 2.
(2) Podmínka podle odstavce 1 písm. b) bodu 1
je splněna také v případě, kdy identifikaci fyzické
osoby, která je klientem, nebo fyzické osoby jednající za klienta
a) provedla postupem podle zákona upravujícího
některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu za fyzické přítomnosti identifikovaného
1. osoba, která jedná za banku nebo pobočku
zahraniční banky nebo poskytovatele identifikačních služeb a je vázána jejich vnitřními
předpisy, a banka, pobočka zahraniční banky
nebo poskytovatel identifikačních služeb nesou odpovědnost za škodu způsobenou činností této osoby při identifikaci podle zákona
upravujícího některá opatření proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
2. úvěrová instituce podle § 2 odst. 1 písm. a)
zákona upravujícího některá opatření proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, pokud náleží do stejné skupiny ve smyslu zákona o finančních konglomerátech jako banka, pobočka zahraniční
banky nebo poskytovatel identifikačních služeb, nebo
3. osoba, která jedná za úvěrovou instituci
podle bodu 2 a je vázána jejími vnitřními
předpisy, a příslušná úvěrová instituce podle
bodu 2 nese odpovědnost za škodu způsobenou činností této osoby při identifikaci podle
zákona upravujícího některá opatření proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a
b) informace získané při identifikaci klienta ve
smyslu zákona upravujícího některá opatření
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, včetně kopií příslušných dokladů, pokud byly pořizovány, jsou uloženy
u banky, pobočky zahraniční banky nebo poskytovatele identifikačních služeb předtím, než
tato banka, pobočka zahraniční banky nebo poskytovatel identifikačních služeb vydají příslušný prostředek pro elektronickou identifikaci.
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(3) Elektronickou identifikaci prostřednictvím
prostředku pro elektronickou identifikaci splňujícího požadavky podle odstavce 1 vydaného bankou
nebo pobočkou zahraniční banky je možné provést
pouze u
a) banky nebo pobočky zahraniční banky, která
tento prostředek vydala nebo
b) poskytovatele identifikačních služeb, pokud je
totožnost poskytovateli identifikačních služeb
potvrzena bankou nebo pobočkou zahraniční
banky, která tento prostředek vydala.
§ 38ad
(1) Přístup do informačního systému veřejné
správy nebo elektronické aplikace s využitím prostředku pro elektronickou identifikaci splňujícího
požadavky podle § 38ac odst. 1 se považuje za přístup se zaručenou identitou podle zákona o informačních systémech veřejné správy.
(2) Státní orgán a orgán územního samosprávného celku jsou oprávněny použít prostředek pro
elektronickou identifikaci vydaný bankou, pobočkou zahraniční banky nebo poskytovatelem identifikačních služeb pro účely prokázání totožnosti, které
vyžaduje právní předpis nebo výkon působnosti,
pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému.
(3) Správce národního bodu poskytne službu
národního bodu pro identifikaci a autentizaci při využití kvalifikovaného systému, jehož kvalifikovaným
správcem podle zákona o elektronické identifikaci je
banka, pobočka zahraniční banky nebo poskytovatel
identifikačních služeb, pouze kvalifikovanému poskytovateli podle zákona o elektronické identifikaci,
který je státním orgánem nebo orgánem územního
samosprávného celku.
§ 38ae
(1) Banka, pobočka zahraniční banky nebo
poskytovatel identifikačních služeb jsou oprávněni
zřídit a spravovat informační systém, který bance,
pobočce zahraniční banky nebo poskytovateli identifikačních služeb umožňuje využívat údaje vedené
v informačním systému veřejné správy, včetně údajů
vedených v základním registru (dále jen „systém pro
využívání údajů“).
(2) Systém pro využívání údajů musí splňovat
podmínky pro realizaci vazeb mezi informačními sy-

Částka 22

stémy veřejné správy prostřednictvím referenčního
rozhraní podle zákona o informačních systémech veřejné správy.
(3) Systém pro využívání údajů musí umožnit
dálkové a nepřetržité vyhodnocování záznamů o poskytnutí a využití údajů pro potřeby evidenční
ochrany údajů podle zvláštního právního předpisu38).
(4) Ministerstvo vnitra kontroluje, zda systém
pro využívání údajů splňuje podmínky podle odstavce 2. Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že systém pro
využívání údajů nesplňuje podmínky podle odstavce 2, vyzve banku, pobočku zahraniční banky
nebo poskytovatele identifikačních služeb, aby
v jím stanovené lhůtě zjednaly nápravu. Tato lhůta
nesmí přesáhnout 6 měsíců.
(5) Ministerstvo vnitra může v případě, že systém pro využívání údajů ohrožuje referenční rozhraní podle zákona o informačních systémech veřejné správy, znemožnit využívání údajů prostřednictvím tohoto systému do doby, než bude zjednána
náprava.
(6) Ustanovení zákona o základních registrech
upravující identifikátory fyzických osob a právnických osob a kód agendy, s výjimkou pravidla o identifikaci fyzické osoby v jednotlivé agendě pouze jedním agendovým identifikátorem, se pro banku, pobočku zahraniční banky nebo poskytovatele identifikačních služeb použijí obdobně. Agendový
identifikátor fyzické osoby jednoznačně přiřazený
záznamu o fyzické osobě v systému pro využívání
údajů se odvozuje rovněž z identifikátoru soukromoprávního uživatele údajů podle zákona o základních registrech přiděleného bance, pobočce zahraniční banky nebo poskytovateli identifikačních služeb.
(7) Ustanovení zákona o základních registrech
upravující registraci orgánu veřejné moci pro výkon
agendy se pro banku, pobočku zahraniční banky
nebo poskytovatele identifikačních služeb použijí
obdobně.
§ 38af
(1) Banka, pobočka zahraniční banky nebo poskytovatel identifikačních služeb jsou oprávněni
k plnění svých povinností stanovených právním

Sbírka zákonů č. 49 / 2020

Částka 22

předpisem využívat prostřednictvím systému pro
využívání údajů údaje
a) ze základního registru obyvatel,
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omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem domácnosti,

b) z informačního systému evidence obyvatel,

i) datum úmrtí a

c) z informačního systému cizinců,

j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.

d) z informačního systému evidence občanských
průkazů a
e) z informačního systému evidence cestovních
dokladů.
(2) Využívanými
písm. a) jsou

údaji

podle

odstavce 1

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
c) datum, místo a okres narození, a u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,
e) státní občanství a
f) čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů.
údaji

podle

údaji

podle

odstavce 1

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,

b) adresa místa pobytu,

(3) Využívanými
písm. b) jsou

(4) Využívanými
písm. c) jsou

odstavce 1

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození, a u subjektu údajů,
který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
narodil,

c) pohlaví,
d) místo a stát nebo okres narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa pobytu,
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o omezení svéprávnosti včetně čísla jednacího
a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,
i) datum úmrtí a
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(5) Využívanými
písm. d) jsou

údaji

podle

odstavce 1

a) číslo občanského průkazu,
b) datum vydání občanského průkazu,

e) rodné číslo,

c) označení úřadu, který občanský průkaz vydal a

f) státní občanství,

d) datum skončení platnosti občanského průkazu.

g) adresa místa trvalého pobytu,
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně čísla jednacího
a označení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně čísla
jednacího a označení soudu, který o omezení
svéprávnosti rozhodl, jméno, popřípadě jména,
příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení

(6) Využívanými
písm. e) jsou

údaji

podle

odstavce 1

a) číslo a druh cestovního dokladu,
b) datum vydání cestovního dokladu,
c) datum skončení platnosti cestovního dokladu a
d) označení orgánu, který cestovní doklad vydal.
(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, informačního systému cizinců, informačního systému evi-
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dence občanských průkazů nebo informačního systému evidence cestovních dokladů, pouze pokud
jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(8) Z údajů uvedených v odstavcích 2 až 6 lze
v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje,
které jsou v dané věci nezbytné.
(9) Využíváním údajů podle odstavce 1 není
dotčeno oprávnění banky, pobočky zahraniční
banky nebo poskytovatele identifikačních služeb využívat údaje z informačních systémů veřejné správy
na základě souhlasu klienta podle zvláštních právních předpisů.

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 č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 257/2014 Sb., zákona č. 166/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona
č. 243/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb., zákona č. 371/2017 Sb., zákona
č. 35/2018 Sb., zákona č. 94/2018 Sb. a zákona
č. 111/2019 Sb., se vkládá nový § 8a, který včetně
nadpisu a poznámky pod čarou č. 40 zní:
„§ 8a

36

) Čl. 3 bod 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice
1999/93/ES.

37

) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne
8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro
elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce na vnitřním trhu.

38

) Například zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994
Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 273/
/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci
bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb.,
o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.“.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o některých opatřeních proti
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu
Čl. II
Za § 8 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009

Částka 22

Využití prostředku pro elektronickou identifikaci
v rámci identifikace klienta
(1) Povinná osoba může postup podle § 8
odst. 1 a § 8 odst. 2 písm. a) nahradit provedením
identifikace fyzické osoby, která je klientem, nebo
fyzické osoby jednající za klienta prostřednictvím
prostředku pro elektronickou identifikaci, který splňuje
a) technické specifikace, normy a postupy pro vysokou úroveň záruky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
minimální technické specifikace, normy a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci40) a který je vydáván
a používán v rámci kvalifikovaného systému
podle zákona o elektronické identifikaci, nebo
b) podmínky, za kterých lze použít prostředek pro
elektronickou identifikaci pro účely prokázání
totožnosti, které vyžaduje právní předpis nebo
výkon působnosti, mimo rámec kvalifikovaného systému podle zákona upravujícího činnost bank.
(2) Povinná osoba, která provede identifikaci
postupem podle odstavce 1 písm. b), musí mít po
dobu 10 let od uskutečnění obchodu mimo obchodní
vztah nebo od ukončení obchodního vztahu s klientem k dispozici údaj o tom, kdo provedl identifikaci
podle § 38ac odst. 1 písm. b) bodu 1 nebo 2 nebo
§ 38ac odst. 2 zákona upravujícího činnost bank.
40

) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1502 ze dne
8. září 2015, kterým se stanoví minimální technické specifikace a postupy pro úrovně záruky prostředků pro
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elektronickou identifikaci podle čl. 8 odst. 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro
elektronické transakce na vnitřním trhu.“.

(5) Využívanými
písm. b) jsou
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údaji

podle

odstavce 3

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,

ČÁST TŘETÍ

c) pohlaví,

Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. III
V § 129 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví,
ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011
Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,
zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 99/2013 Sb., zákona
č. 228/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona
č. 304/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona
č. 56/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 171/2018 Sb. a zákona č. 307/2018 Sb., odstavce 3
až 17 včetně poznámky pod čarou č. 42 znějí:
„(3) Kancelář a pojišťovna využívají k plnění
svých povinností stanovených právním předpisem
údaje:
a) ze základního registru obyvatel,
b) z informačního systému evidence obyvatel,
c) z informačního systému cizinců,
d) z informačního systému evidence občanských
průkazů a
e) z informačního systému evidence cestovních
dokladů.
(4) Využívanými
písm. a) jsou

údaji

podle

odstavce 3

d) místo a okres narození, a u subjektu údajů,
který se narodil v cizině, místo a stát, kde se
narodil,
e) rodné číslo,
f) státní občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu,
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o schválení smlouvy o nápomoci nebo zastoupení členem domácnosti včetně čísla jednacího
a označení soudu, který smlouvu nebo zastoupení schválil, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti včetně čísla
jednacího a označení soudu, který o omezení
svéprávnosti rozhodl, jméno, popřípadě jména,
příjmení a rodné číslo opatrovníka, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení
omezení svéprávnosti, datum odvolání podpůrce soudem a datum zániku zastoupení členem domácnosti,
i) datum úmrtí a
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(6) Využívanými
písm. c) jsou

údaji

podle

odstavce 3

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) adresa místa pobytu,

b) datum narození,

c) datum, místo a okres narození, a u subjektu
údajů, který se narodil v cizině, datum, místo
a stát, kde se narodil,
d) datum úmrtí; je-li vydáno rozhodnutí soudu
o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,
e) státní občanství, a
f) čísla a druhy elektronicky čitelných identifikačních dokladů.

c) pohlaví,
d) místo a stát nebo okres narození,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa pobytu,
h) datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o omezení svéprávnosti včetně čísla jednacího
a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti,
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i) datum úmrtí a
j) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení
za mrtvého uveden jako den smrti nebo den,
který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil.
(7) Využívanými
písm. d) jsou

údaji

podle

odstavce 3

a) číslo občanského průkazu,
b) datum vydání občanského průkazu,
c) označení úřadu, který občanský průkaz vydal a
d) datum skončení platnosti občanského průkazu.
(8) Využívanými
písm. e) jsou

údaji

podle

odstavce 3

a) číslo a druh cestovního dokladu,

Částka 22

dálkové a nepřetržité vyhodnocování záznamů o poskytnutí a využití údajů pro potřeby evidenční
ochrany údajů podle zvláštního právního předpisu42).
(14) Ministerstvo vnitra kontroluje, zda systém
pro využívání údajů splňuje podmínky podle odstavce 12. Zjistí-li Ministerstvo vnitra, že systém
pro využívání údajů nesplňuje podmínky podle odstavce 12, vyzve Kancelář nebo pojišťovnu, aby v jím
stanovené lhůtě zjednaly nápravu. Tato lhůta nesmí
přesáhnout 6 měsíců.
(15) Ministerstvo vnitra může v případě, že systém pro využívání údajů ohrožuje referenční rozhraní podle zákona o informačních systémech veřejné správy, znemožnit využívání údajů prostřednictvím tohoto systému do doby, než bude zjednána
náprava.

b) datum vydání cestovního dokladu,
c) datum skončení platnosti cestovního dokladu a
d) označení orgánu, který cestovní doklad vydal.
(9) Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, informačního systému cizinců, informačního systému evidence občanských průkazů nebo informačního systému evidence cestovních dokladů, pouze pokud
jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(10) Z údajů uvedených v odstavcích 4 až 8 lze
v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje,
které jsou v dané věci nezbytné.
(11) Kancelář a pojišťovna jsou oprávněny zřídit a spravovat informační systém, který Kanceláři
nebo pojišťovně umožňuje využívat údaje vedené
v informačním systému veřejné správy, včetně údajů
vedených v základním registru (dále jen „systém pro
využívání údajů“). Nezřídila-li pojišťovna systém
pro využívání údajů, může využívat uvedené údaje
prostřednictvím systému pro využívání údajů zřízeného a spravovaného Kanceláří.
(12) Systém pro využívání údajů musí splňovat
podmínky pro realizaci vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního
rozhraní podle zákona o informačních systémech veřejné správy.
(13) Systém pro využívání údajů musí umožnit

(16) Ustanovení zákona o základních registrech
upravující identifikátory fyzických osob a právnických osob a kód agendy, s výjimkou pravidla o identifikaci fyzické osoby v jednotlivé agendě pouze jedním agendovým identifikátorem, se pro Kancelář
nebo pojišťovnu použijí obdobně. Agendový identifikátor fyzické osoby jednoznačně přiřazený záznamu o fyzické osobě v systému pro využívání
údajů se odvozuje rovněž z identifikátoru soukromoprávního uživatele údajů podle zákona o základních registrech přiděleného Kanceláři nebo pojišťovně.
(17) Ustanovení zákona o základních registrech
upravující registraci orgánu veřejné moci pro výkon
agendy se pro Kancelář nebo pojišťovnu použijí obdobně.
42

) Například zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 153/1994
Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 273/
/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci
bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb.,
o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších
předpisů.“.
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„i) umožní pojišťovně využití informačního systému pro využívání údajů z informačních systémů veřejné správy podle zákona upravujícího
pojišťovnictví28).

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla
Čl. IV
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona
č. 307/1999 Sb., zákona č. 56/2001 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona
č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 160/2013 Sb., zákona
č. 239/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 354/2013 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona
č. 304/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona
č. 183/2017 Sb. a zákona č. 293/2017 Sb., se mění
takto:
1. V § 18 odst. 2 písm. h) se tečka nahrazuje
slovem „a“ a doplňuje se za něj nové písmeno i),
které včetně poznámky pod čarou č. 28 zní:

28

) § 129 odst. 11 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví,
ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 18 odst. 12 se za slovy „evidence obyvatel“ slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slova „údaje
z informačního systému cizinců“ se vkládají slova
„ , údaje z informačního systému evidence občanských průkazů nebo údaje z informačního systému
evidence cestovních dokladů“.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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Částka 22

50
ZÁKON
ze dne 29. ledna 2020,
kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona
č. 110/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 469/2011 Sb., zákona č. 49/2013 Sb., zákona
č. 135/2016 Sb., zákona č. 194/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 146/2017 Sb., zákona
č. 367/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění
takto:
1. V § 2 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:
„e) projektem sdílených činností podpůrné činnosti, poskytování služeb nebo podpora využívání služeb na celostátní úrovni schválené vládou, které slouží k organizaci nebo zabezpečení
výzkumu, vývoje nebo inovací a jsou přístupné
orgánům veřejné správy, výzkumným organizacím a dalším osobám zabývajícím se výzkumem, vývojem nebo inovacemi,“.
Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena f) až m).
2. V § 2 odst. 2 písm. f) se slova „podle písmene i)“ nahrazují slovy „podle písmene j)“.
3. V § 2 odst. 2 se za písmeno h) vkládá nové
písmeno i), které zní:
„i) systémovým projektem v oblasti inovací činnost

realizovaná či zajišťovaná ústředním orgánem
státní správy nebo jím zřízenou, založenou,
ovládanou či jemu podřízenou organizací nebo
právnickou osobou, jako součást vládou schváleného programu, která je nezbytná pro naplnění cílů programu, je na nediskriminačním
základě přístupná všem příjemcům v programu
a kterou není možné realizovat formou veřejné
soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích,“.
Dosavadní písmena i) až m) se označují jako písmena j) až n).“.
4. V § 3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:
„e) projekt sdílených činností,
f) systémový projekt v oblasti inovací.“.
5. V § 3 odst. 3 písm. a) se slova „na základě
zhodnocení jí dosažených výsledků“ zrušují.
6. V § 3 odst. 3 písmeno b) včetně poznámky
pod čarou č. 62 zní:
„b) mezinárodní spolupráci České republiky ve výzkumu, vývoji a inovacích, realizovanou na základě mezinárodního práva nebo práva Evropské unie, včetně právních aktů vydaných k jejich
provedení, formou
1. úhrady za účast České republiky v mezinárodních programech výzkumu, vývoje a inovací,
2. úhrady za členství České republiky v mezinárodních organizacích výzkumu, vývoje
a inovací a v konsorciích evropské výzkumné
infrastruktury62), nebo
3. peněžních podílů z prostředků České republiky na podporu projektů mezinárodní
spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích,
pokud je tento finanční podíl možno hradit
z veřejných prostředků a pokud jsou pro-
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jekty podporovány z rozpočtu jiných států
nebo z rozpočtu Evropské unie nebo z rozpočtu jiných mezinárodních organizací, případně z rozpočtu konsorcia evropské výzkumné infrastruktury,
62

) Nařízení Rady (ES) č. 723/2009 ze dne 25. června 2009
o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské
výzkumné infrastruktury (ERIC), ve znění nařízení
Rady (EU) č. 1261/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým
se mění nařízení (ES) č. 723/2009 o právním rámci Společenství pro konsorcium evropské výzkumné infrastruktury (ERIC).“.

7. V § 3 odst. 3 písm. d) se za slova „o poskytnuté podpoře47),“ vkládají slova „na hodnocení
výzkumných organizací“.
8. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „schválených
vládou“ nahrazují slovy „ , projekty sdílených činností“.
9. V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) systémové projekty v oblasti inovací z výdajů
na výzkum, vývoj a inovace Ministerstva průmyslu a obchodu.“.
10. V § 4 odst. 2 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „na základě zhodnocení jí dosažených
výsledků“ zrušují.
11. V § 4 odst. 2 písm. a) bod 1 zní:
„1. jejich zřizovatelem nebo zakladatelem,“.
12. V § 4 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „je
výzkumná organizace zřízena podle soukromého
práva“ nahrazují slovy „výzkumná organizace není
právnickou osobou veřejného práva“.
13. V § 4 odst. 2 písm. a) bodě 5 se za slovo
„tělovýchovy“ vkládají slova „veřejné nebo soukromé vysoké škole nebo výzkumné organizaci,
která je právnickou osobou veřejného práva“.
14. V § 5a odst. 2 písmeno b) zní:
„b) návrh výše výdajů podle § 6 odst. 2 písm. c),
který vychází ze zhodnocení výzkumných
organizací provedeného podle § 7 odst. 7 a z Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací.“.
15. V § 5a odst. 4 se slova „podle výsledků
mezinárodního hodnocení výzkumu a vývoje v České republice, které zveřejňuje způsobem umožňují-
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cím dálkový přístup nejpozději v termínu rozeslání
návrhu výdajů podle odstavce 2“ zrušují.
16. V § 6 odst. 2 písm. c) se slova „podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ zrušují.
17. V § 6 odst. 2 písm. d) se slova „a vývoji“
nahrazují slovy „ , vývoji a inovacích“.
18. V § 7 odst. 4 se slova „mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích“ zrušují.
19. V § 7 odst. 5 větě první se za slova „velké
výzkumné infrastruktury“ vkládají slova „nebo projekty sdílených činností“ a ve větě druhé se za slova
„velké výzkumné infrastruktury“ vkládají slova
„nebo projektu sdílených činností“.
20. V § 7 odstavec 7 zní:
„(7) Institucionální podporu na dlouhodobý
koncepční rozvoj výzkumné organizace poskytne
poskytovatel výzkumné organizaci na základě jejího
zhodnocení, které provedl podle metodiky připravené podle § 35 odst. 2 písm. c).“.
21. V § 9 odst. 1 úvodní části ustanovení se věta
druhá nahrazuje větou „Smlouva se uzavírá na dobu
řešení projektu a následující období potřebné pro
vyhodnocení výsledků řešení projektu, včetně finančního vypořádání poskytnuté podpory podle
rozpočtových pravidel8).“.
Poznámka pod čarou č. 8 zní:
„8) Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

22. V § 9 odst. 1 písm. g) a i) se za slovo „letech“ vkládají slova „ , pokud poskytovatel nestanoví
jiné členění,“.
23. V § 9 odst. 1 písm. l) se za slovo „včetně“
vkládá slovo „finančního“.
24. V § 9 odstavec 5 zní:
„(5) Je-li příjemcem účelové podpory na projekt podle § 3 odst. 2, popřípadě dalším účastníkem
takového projektu, kterému má být poskytnuta podpora, organizační složka státu nebo organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, poskytovatel, pokud jím je organizační složka
státu, požádá o provedení rozpočtového opatření
podle rozpočtových pravidel8) a stanoví přiměřeně
podle odstavců 1, 2 a 4 podmínky, za kterých má
být poskytnutá podpora použita.“.
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25. V § 9 odst. 6 úvodní části ustanovení se za
slovo „Rozhodnutí“ vkládají slova „o poskytnutí
dotace“, slova „odstavce 5“ se nahrazují slovy „rozpočtových pravidel8)“ a slovo „dále“ se zrušuje.
26. V § 9 odst. 6 písm. a) se slova „podle zhodnocení jí dosažených výsledků“ zrušují.
27. V § 10 odst. 1 se slova „U víceletých projektů ve druhém roce a dalších letech řešení je“ nahrazují slovy „Nestanoví-li smlouva o poskytnutí
podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory
jiný termín, je u víceletých projektů ve druhém roce
a dalších letech řešení“.
28. V § 30 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky
pod čarou č. 63 zní:
„b) informovat veřejnost o
1. projektech a aktivitách výzkumu, vývoje
a inovací podporovaných z veřejných prostředků a jejich výsledcích,
2. aktivitách ve výzkumu, vývoji a inovacích
výzkumných organizací podporovaných ze
zahraničních zdrojů, včetně prostředků rozpočtu Evropské unie podléhajících přímému
nebo nepřímému řízení63) (dále jen „zahraniční zdroj“), a jejich výsledcích,
3. výsledcích dosažených za využití kapacit velkých výzkumných infrastruktur jejich uživateli,
63

) Čl. 62 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU,
Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým
se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie,
mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013,
(EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/
/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU)
č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012.“.

29. V § 31 odst. 3 a v § 31 odst. 6 větě poslední
se za slova „údaje o“ vkládají slova „aktivitách výzkumné organizace podporovaných ze zahraničních
zdrojů a“.
30. V § 31 odstavec 8 zní:
„(8) Provozovatel zařadí do informačního systému výzkumu, vývoje a inovací údaje předložené
poskytovatelem, které splňují náležitosti stanovené
tímto zákonem, a neprodleně oznámí tuto skutečnost poskytovateli.“.
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31. V § 32 odst. 1 se za slova „odpovědnou za
řešení projektu,“ vkládá slovo „poskytovatele,“.
32. V § 32 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „podle zhodnocení jimi dosažených výsledků“ zrušují.
33. V § 32 odst. 2 písm. b) úvodní části ustanovení se písmeno „h)“ nahrazuje písmenem „i)“.
34. V § 32 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Jestliže bylo výsledku dosaženo za využití
kapacity velké výzkumné infrastruktury, obsahuje
výsledek vložený do rejstříku informací o výsledcích
také označení této velké výzkumné infrastruktury.
Příjemce účelové podpory na velkou výzkumnou infrastrukturu za tímto účelem zajistí, že uživatel kapacity velké výzkumné infrastruktury příslušně
označí výsledky dosažené za využití kapacity velké
výzkumné infrastruktury při jejich vkládání do rejstříku informací o výsledcích. Je-li autorem výsledku, který vznikl za využití kapacity velké výzkumné infrastruktury, zahraniční uživatel, plní informační povinnost podle § 31 odst. 3 příjemce
účelové podpory na velkou výzkumnou infrastrukturu.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
35. V § 33 se odstavec 3 zrušuje.
36. V § 35 odst. 2 písm. c) se slova „Metodiky
hodnocení výsledků“ nahrazují slovy „metodiky
hodnocení“.
37. V § 35 odst. 2 písmeno d) zní:
„d) hodnocení v rozsahu podle metodiky hodnocení výzkumných organizací a výsledků ukončených programů schválené vládou,“.
38. V § 35 odst. 7 písm. b) se slovo „výsledků“
zrušuje.
39. V § 39 se slova „až 4“ nahrazují slovy
„až 5“.
40. V § 40 se doplňuje odstavec 2, který zní:
„(2) Za účelem zajištění bezpečnosti České republiky lze pro utajení činnosti zpravodajských služeb použít zvláštní postupy při plnění úkolů stanovených tímto zákonem. Tyto zvláštní postupy stanoví vláda svým usnesením.“.
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Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Poskytovatel institucionální podpory na
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za poskytovatele institucionální podpory na
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v případech,
kdy o jejím poskytnutí rozhodl v souladu s § 4
odst. 2 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Poskytovatel institucionální podpory na
dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
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podle zákona č. 130/2002 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace až
pro první kalendářní rok následující po posledním
kalendářním roce, pro který byla příslušnému příjemci poskytnuta podpora poskytovatelem institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj
výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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51
ZÁKON
ze dne 29. ledna 2020
o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů
(zákon o územně správním členění státu)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

vou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá
Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice.

ČÁST PRVNÍ

(2) Správní obvod Jihočeského kraje se člení na
správní obvody obcí s rozšířenou působností, kterými jsou Blatná, České Budějovice, Český Krumlov, Dačice, Jindřichův Hradec, Kaplice, Milevsko,
Písek, Prachatice, Soběslav, Strakonice, Tábor,
Trhové Sviny, Třeboň, Týn nad Vltavou, Vimperk,
Vodňany.

ÚZEMNĚ SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ STÁTU
§1
Základní územně správní členění
(1) Území České republiky se pro výkon státní
správy člení na správní obvody krajů.
(2) Správní obvod kraje s výjimkou správního
obvodu hlavního města Prahy se člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností.
(3) Správní obvod obce s rozšířenou působností je vymezen výčtem území obcí a vojenských
újezdů.
(4) Území obce a území vojenského újezdu je
vymezeno hranicí jednoho nebo více souvislých katastrálních území.
§2
Další územně správní členění
(1) Prostřednictvím správních obvodů obcí
s rozšířenou působností jsou vymezeny okresy.
(2) V hlavním městě Praze jsou na úrovni
okresů vymezeny prostřednictvím správních obvodů
městských částí obvody.
§3
Členění správních obvodů krajů
na správní obvody obcí s rozšířenou působností
(1) Správní obvod Středočeského kraje se člení
na správní obvody obcí s rozšířenou působností,
kterými jsou Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod,
Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vlta-

(3) Správní obvod Plzeňského kraje se člení na
správní obvody obcí s rozšířenou působností, kterými jsou Blovice, Domažlice, Horažďovice, Horšovský Týn, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Nýřany,
Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod, Stříbro, Sušice, Tachov.
(4) Správní obvod Karlovarského kraje se člení
na správní obvody obcí s rozšířenou působností,
kterými jsou Aš, Cheb, Karlovy Vary, Kraslice, Mariánské Lázně, Ostrov, Sokolov.
(5) Správní obvod Ústeckého kraje se člení na
správní obvody obcí s rozšířenou působností, kterými jsou Bílina, Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany,
Roudnice nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad
Labem, Varnsdorf, Žatec.
(6) Správní obvod Libereckého kraje se člení na
správní obvody obcí s rozšířenou působností, kterými jsou Česká Lípa, Frýdlant, Jablonec nad Nisou,
Jilemnice, Liberec, Nový Bor, Semily, Tanvald, Turnov, Železný Brod.
(7) Správní obvod Královéhradeckého kraje se
člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností, kterými jsou Broumov, Dobruška, Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Jaroměř,
Jičín, Kostelec nad Orlicí, Náchod, Nová Paka,
Nové Město nad Metují, Nový Bydžov, Rychnov
nad Kněžnou, Trutnov, Vrchlabí.
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(8) Správní obvod Pardubického kraje se člení
na správní obvody obcí s rozšířenou působností,
kterými jsou Česká Třebová, Hlinsko, Holice,
Chrudim, Králíky, Lanškroun, Litomyšl, Moravská
Třebová, Pardubice, Polička, Přelouč, Svitavy, Ústí
nad Orlicí, Vysoké Mýto, Žamberk.

b) Beroun vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Beroun a Hořovice,

(9) Správní obvod Kraje Vysočina se člení na
správní obvody obcí s rozšířenou působností, kterými jsou Bystřice nad Pernštejnem, Havlíčkův
Brod, Humpolec, Chotěboř, Jihlava, Moravské
Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Nové Město na
Moravě, Pacov, Pelhřimov, Světlá nad Sázavou, Telč,
Třebíč, Velké Meziříčí, Žďár nad Sázavou.

e) Kutná Hora vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Čáslav a Kutná Hora,

(10) Správní obvod Jihomoravského kraje se
člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností, kterými jsou Blansko, Boskovice, Brno, Břeclav, Bučovice, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kuřim, Kyjov, Mikulov, Moravský Krumlov, Pohořelice, Rosice, Slavkov u Brna, Šlapanice, Tišnov, Veselí nad Moravou, Vyškov, Znojmo, Židlochovice.
(11) Správní obvod Olomouckého kraje se člení
na správní obvody obcí s rozšířenou působností,
kterými jsou Hranice, Jeseník, Konice, Lipník nad
Bečvou, Litovel, Mohelnice, Olomouc, Prostějov,
Přerov, Šternberk, Šumperk, Uničov, Zábřeh.
(12) Správní obvod Moravskoslezského kraje se
člení na správní obvody obcí s rozšířenou působností, kterými jsou Bílovec, Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek,
Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov,
Karviná, Kopřivnice, Kravaře, Krnov, Nový Jičín,
Odry, Opava, Orlová, Ostrava, Rýmařov, Třinec,
Vítkov.
(13) Správní obvod Zlínského kraje se člení na
správní obvody obcí s rozšířenou působností, kterými jsou Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské
Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín.
§4
Vymezení okresů

c) Kladno vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Kladno a Slaný,
d) Kolín vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Český Brod a Kolín,

f) Mělník vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou, Mělník a Neratovice,
g) Mladá Boleslav vymezen správními obvody
obcí s rozšířenou působností Mladá Boleslav
a Mnichovo Hradiště,
h) Nymburk vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Lysá nad Labem,
Nymburk a Poděbrady,
i) Praha-východ vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Říčany,
j) Praha-západ vymezen správním obvodem obce
s rozšířenou působností Černošice,
k) Příbram vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Dobříš, Příbram a Sedlčany,
l) Rakovník vymezen správním obvodem obce
s rozšířenou působností Rakovník.
(2) Ve správním obvodu Jihočeského kraje je
okres
a) České Budějovice vymezen správními obvody
obcí s rozšířenou působností České Budějovice,
Trhové Sviny a Týn nad Vltavou,
b) Český Krumlov vymezen správními obvody
obcí s rozšířenou působností Český Krumlov
a Kaplice,
c) Jindřichův Hradec vymezen správními obvody
obcí s rozšířenou působností Dačice, Jindřichův
Hradec a Třeboň,
d) Písek vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Milevsko a Písek,
e) Prachatice vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Prachatice a Vimperk,

(1) Ve správním obvodu Středočeského kraje je
okres

f) Strakonice vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Blatná, Strakonice
a Vodňany,

a) Benešov vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Benešov, Vlašim a Votice,

g) Tábor vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Soběslav a Tábor.
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(3) Ve správním obvodu Plzeňského kraje je
okres

(6) Ve správním obvodu Libereckého kraje je
okres

a) Domažlice vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Domažlice a Horšovský Týn,

a) Česká Lípa vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Česká Lípa a Nový
Bor,

b) Klatovy vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Horažďovice, Klatovy a Sušice,

b) Jablonec nad Nisou vymezen správními obvody
obcí s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, Tanvald a Železný Brod,

c) Plzeň-jih vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Blovice, Nepomuk,
Přeštice a Stod,

c) Liberec vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Frýdlant a Liberec,

d) Plzeň-město vymezen správním obvodem obce
s rozšířenou působností Plzeň,
e) Plzeň-sever vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Kralovice a Nýřany,

d) Semily vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Jilemnice, Semily a Turnov.
(7) Ve správním obvodu Královéhradeckého
kraje je okres

f) Rokycany vymezen správním obvodem obce
s rozšířenou působností Rokycany,

a) Hradec Králové vymezen správními obvody
obcí s rozšířenou působností Hradec Králové
a Nový Bydžov,

g) Tachov vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Stříbro a Tachov.

b) Jičín vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Hořice, Jičín a Nová Paka,

(4) Ve správním obvodu Karlovarského kraje je
okres

c) Náchod vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Broumov, Jaroměř, Náchod
a Nové Město nad Metují,

a) Cheb vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Aš, Cheb a Mariánské Lázně,
b) Karlovy Vary vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Karlovy Vary
a Ostrov,

d) Rychnov nad Kněžnou vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Dobruška,
Kostelec nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou,

c) Sokolov vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Kraslice a Sokolov.

e) Trutnov vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem,
Trutnov a Vrchlabí.

(5) Ve správním obvodu Ústeckého kraje je
okres

(8) Ve správním obvodu Pardubického kraje je
okres

a) Děčín vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Děčín, Rumburk a Varnsdorf,

a) Chrudim vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Hlinsko a Chrudim,

b) Chomutov vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Chomutov a Kadaň,

b) Pardubice vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Holice, Pardubice
a Přelouč,

c) Litoměřice vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Litoměřice, Lovosice
a Roudnice nad Labem,
d) Louny vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Louny, Podbořany a Žatec,
e) Most vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Litvínov a Most,
f) Teplice vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Bílina a Teplice,
g) Ústí nad Labem vymezen správním obvodem
obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem.

c) Svitavy vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Litomyšl, Moravská Třebová, Polička a Svitavy,
d) Ústí nad Orlicí vymezen správními obvody
obcí s rozšířenou působností Česká Třebová,
Králíky, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Vysoké
Mýto a Žamberk.
(9) Ve správním obvodu Kraje Vysočina je
okres
a) Havlíčkův Brod vymezen správními obvody
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obcí s rozšířenou působností Havlíčkův Brod,
Chotěboř a Světlá nad Sázavou,

řenou působností Hranice, Lipník nad Bečvou
a Přerov,

b) Jihlava vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Jihlava a Telč,

e) Šumperk vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Mohelnice, Šumperk a Zábřeh.

c) Pelhřimov vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Humpolec, Pacov
a Pelhřimov,
d) Třebíč vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou a Třebíč,
e) Žďár nad Sázavou vymezen správními obvody
obcí s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou.
(10) Ve správním
kraje je okres

obvodu

Jihomoravského

a) Blansko vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Blansko a Boskovice,
b) Brno-město vymezen správním obvodem obce
s rozšířenou působností Brno,
c) Brno-venkov vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Ivančice, Kuřim, Pohořelice, Rosice, Šlapanice, Tišnov a Židlochovice,

(12) Ve správním obvodu Moravskoslezského
kraje je okres
a) Bruntál vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Bruntál, Krnov a Rýmařov,
b) Frýdek-Místek vymezen správními obvody
obcí s rozšířenou působností Frýdek-Místek,
Frýdlant nad Ostravicí, Jablunkov a Třinec,
c) Karviná vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Bohumín, Český Těšín, Havířov, Karviná a Orlová,
d) Nový Jičín vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Bílovec, Frenštát pod
Radhoštěm, Kopřivnice, Nový Jičín a Odry,
e) Opava vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Hlučín, Kravaře, Opava a Vítkov,
f) Ostrava-město vymezen správním obvodem
obce s rozšířenou působností Ostrava.

d) Břeclav vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Břeclav, Hustopeče a Mikulov,

(13) Ve správním obvodu Zlínského kraje je
okres

e) Hodonín vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou,

a) Kroměříž vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem, Holešov a Kroměříž,

f) Vyškov vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Bučovice, Slavkov u Brna
a Vyškov,

b) Uherské Hradiště vymezen správními obvody
obcí s rozšířenou působností Uherské Hradiště
a Uherský Brod,

g) Znojmo vymezen správními obvody obcí s rozšířenou
působností
Moravský
Krumlov
a Znojmo.

c) Vsetín vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Vsetín,

(11) Ve správním obvodu Olomouckého kraje
je okres

d) Zlín vymezen správními obvody obcí s rozšířenou působností Luhačovice, Otrokovice, Valašské Klobouky, Vizovice a Zlín.

a) Jeseník vymezen správním obvodem obce s rozšířenou působností Jeseník,
b) Olomouc vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Litovel, Olomouc,
Šternberk a Uničov,
c) Prostějov vymezen správními obvody obcí
s rozšířenou působností Konice a Prostějov,
d) Přerov vymezen správními obvody obcí s rozší-

§5
Vymezení obvodů hlavního města Prahy
Ve správním obvodu hlavního města Prahy je na
úrovni okresů vymezeno 10 obvodů, kterými jsou:
Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6,
Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10.
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§6
Výkon působnosti některých obcí s rozšířenou
působností mimo správní obvod
(1) Obce Černošice a Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav mohou vykonávat svou působnost na svých
pracovištích zřízených za tím účelem v hlavním
městě Praze.

působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb., se mění
takto:
1. V názvu zákona se slova „a stanovení obcí
s rozšířenou působností“ zrušují.
2. V § 1 se text „č. 1“ zrušuje.
3. § 2 se včetně poznámky pod čarou č. 2 zrušuje.

(2) Obec Nýřany může vykonávat svou působnost na svém pracovišti zřízeném za tím účelem
v Plzni.
(3) Obec Šlapanice může vykonávat svou působnost na svém pracovišti zřízeném za tím účelem
v Brně.

4. § 3 zní:
„§ 3
Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou správní
obvody obcí s pověřeným obecním úřadem výčtem
území obcí.“.

§7
Zmocňovací ustanovení

Částka 22

5. § 4 se včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.

(1) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou
správní obvody obcí s rozšířenou působností výčtem
území obcí a vojenských újezdů.

6. V příloze č. 1 v části „Středočeský kraj“ se
slova „Kostelec nad Černými Lesy“ nahrazují slovy
„Kostelec nad Černými lesy“.

(2) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou
území obvodů hlavního města Prahy výčtem území
městských částí.

7. Příloha č. 2 se zrušuje a zároveň se zrušuje
označení přílohy č. 1.

(3) Ministerstvo vnitra může vyhláškou stanovit, že některé obce náleží do jiného okresu, než do
kterého náleží správní obvod obce s rozšířenou působností, do něhož náleží tyto obce.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o základních registrech
§ 10

§8
Přechodné ustanovení
Zahájená správní řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, dokončí správní orgány místně příslušné podle právní úpravy účinné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
ve znění zákona č. 100/2010 Sb., zákona č. 424/2010
Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,
zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 312/2013 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 456/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona
č. 251/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona
č. 279/2019 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., se mění
takto:

ČÁST DRUHÁ

1. V § 29 odst. 1 písm. h) se slovo „městského“
zrušuje.

Změna zákona o stanovení obcí s pověřeným
obecním úřadem a stanovení obcí
s rozšířenou působností

2. V § 31 odst. 1 se písmeno d) včetně poznámky pod čarou č. 29 zrušuje.

§9

Dosavadní písmena e) až r) se označují jako písmena d) až q).

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou

3. V § 31 odst. 1 písm. j) se slovo „městského“
zrušuje.
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4. Poznámky pod čarou č. 30 a 36 včetně odkazů na ně se zrušují.
5. V § 33 odst. 5 se slova „až o)“ nahrazují
slovy „až n)“.
6. V § 40 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena d) až i).
7. V § 40 písm. h) se slovo „městského“ zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 11
Zrušují se:
1. Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.
2. Zákon č. 29/1968 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy.
3. Zákonné opatření předsednictva České národní
rady č. 126/1971 Sb., o národních výborech ve
městech Brně, Ostravě a Plzni.
4. Zákonné opatření předsednictva České národní
rady č. 248/1990 Sb., kterým se mění zákon
č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.
5. Zákon č. 108/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění
státu, ve znění pozdějších předpisů.
6. Část dvacátá první zákona č. 132/2000 Sb.,
o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích,
zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze.
7. Část sto čtrnáctá zákona č. 320/2002 Sb.,
o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti
s ukončením činnosti okresních úřadů.
8. Vládní nařízení č. 36/1968 Sb., kterým se vytvářejí okresy Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará
Ľubovňa.
9. Nařízení vlády č. 226/1995 Sb., kterým se mění
území některých okresů.
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10. Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních
obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
11. Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území
okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy.
12. Vyhláška č. 388/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
13. Vyhláška č. 623/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů
České republiky a území obvodů hlavního města
Prahy.
14. Vyhláška č. 361/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve
znění vyhlášky č. 388/2004 Sb., a vyhláška
č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České
republiky a území obvodů hlavního města
Prahy, ve znění vyhlášky č. 623/2004 Sb.
15. Vyhláška č. 513/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů
České republiky a území obvodů hlavního města
Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
16. Části první a druhá vyhlášky č. 445/2008 Sb.,
kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území
okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
17. Vyhláška č. 486/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/
/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve
znění pozdějších předpisů.
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18. Vyhláška č. 316/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území
okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
19. Vyhláška č. 440/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve
znění pozdějších předpisů.
20. Vyhláška č. 451/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území

Částka 22

okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
21. Vyhláška č. 388/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve
znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/
/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve
znění pozdějších předpisů.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
§ 12
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2021.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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52
ZÁKON
ze dne 30. ledna 2020,
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.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

zidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., se číslovka
„6“ nahrazuje číslovkou „15“ a za slova „jeden metr“
se doplňují slova „a čtyřicet centimetrů“.

Čl. I
V § 3 odst. 3 písm. e) zákona 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 vo-

Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem
druhého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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