Ročník 2014

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 23

Rozeslána dne 7. dubna 2014

Cena Kč 78,–

O B S A H:
56. Zák o n , kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
57. Zák o n , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě
58. Zák o n , kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony
59. Zák o n , kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
60. Zák o n , kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
61. Zák o n , kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů
(chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony
62. Zák o n , kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších
předpisů
63. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka zákonů č. 56 / 2014

Strana 690

Částka 23

56
ZÁKON
ze dne 20. března 2014,
kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové
službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 112/
/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 296/2007
Sb., zákona č. 32/2008 Sb., zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 89/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 303/
/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který zní:
„(4) Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit
výběr archiválií mají dále podnikatelé, kterým bylo
uděleno státní povolení k provozování živnosti vedení
spisovny (dále jen „koncese k vedení spisovny“), jde-li
o dokumenty, ke kterým mají tuto povinnost veřejnoprávní původci, soukromoprávní původci nebo jejich
právní nástupci a které byly veřejnoprávními původci,
soukromoprávními původci nebo jejich právními nástupci těmto podnikatelům předány k zajištění odborné
správy.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5
a 6.
2. V § 18a odst. 2 větě první se slova „zřizovatele
soukromého archivu“ nahrazují slovy „archivu, popřípadě zřizovatele archivu,“.
3. V § 46 odst. 1 písmena a) až c) znějí:
„a) kontroluje výkon spisové služby u
1. organizačních složek státu s celostátní působností s výjimkou těch, u kterých tuto působnost
vykonává Archiv bezpečnostních složek,
2. státních příspěvkových organizací zřízených
zákonem a státních příspěvkových organizací
zřízených organizační složkou státu s celostátní
působností,
3. veřejných výzkumných institucí zřízených

organizační složkou státu s celostátní působností,
4. právnických osob s celostátní působností zřízených zákonem,
b) provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u
1. původců uvedených v písmenu a),
2. původců uvedených v písmenu c), kteří si zřídili
soukromý archiv,
3. původců uvedených v § 49 odst. 1 písm. c) bodech 13 až 15, kteří si zřídili soukromý archiv,
4. vrcholných nebo obdobných orgánů původců
uvedených v písmenu c), kteří požádají o výběr
archiválií ve skartačním řízení,
c) provádí výběr archiválií mimo skartační řízení
u vrcholných nebo obdobných orgánů
1. politických stran,
2. politických hnutí,
3. spolků,
4. odborových organizací,
5. organizací zaměstnavatelů,
6. profesních komor,
7. církví,
8. náboženských společností,
9. nadací,
10. nadačních fondů,
11. ústavů,
12. obecně prospěšných společností,“.
4. V § 48 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) místem, kde se nachází provozovna, ve které se
vykonává koncesovaná živnost vedení spisovny,
jde-li o výkon působnosti podle § 49 odst. 1
písm. r) nebo s).“.
5. V § 49 odst. 1 písmena a) až c) znějí:
„a) kontroluje výkon spisové služby u
1. organizačních složek státu s jinou než celostátní
působností,
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2. státních příspěvkových organizací zřízených
organizační složkou státu s jinou než celostátní
působností,
3. státních podniků,
4. právnických osob zřízených zákonem s jinou
než celostátní působností,
5. územních samosprávných celků,
6. organizačních složek územních samosprávných
celků,
7. právnických osob zřízených nebo založených
územním samosprávným celkem,
8. vysokých škol,
9. škol,
10. zdravotních pojišťoven,
11. veřejných výzkumných institucí s výjimkou
těch zřízených organizační složkou státu s celostátní působností,
b) provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u
1. původců uvedených v písmenu a),
2. původců uvedených v písmenu c) bodech 1
až 12, kteří požádají o výběr archiválií ve skartačním řízení, s výjimkou vrcholných nebo obdobných orgánů těchto původců a s výjimkou
původců, kteří si zřídili soukromý archiv,
3. původců uvedených v písmenu c) bodech 13
až 15 s výjimkou těch, kteří si zřídili soukromý
archiv,
c) provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u

Strana 691

s výjimkou jejich vrcholových nebo obdobných
orgánů,“.
6. V § 49 odst. 1 písm. r) se slova „podle zvláštního právního předpisu22)“ nahrazují slovy „k vedení
spisovny“.
Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje.
7. V § 49 odst. 1 se za písmeno r) vkládá nové
písmeno s), které zní:
„s) kontroluje plnění povinností podnikatele, kterému
byla udělena koncese k vedení spisovny, stanovených v § 3 odst. 4,“.
Dosavadní písmeno s) se označuje jako písmeno t).
8. Za § 57 se vkládá nový § 57a, který zní:
„§ 57a
(1) Výběr archiválií z dokumentů, které má povinnost uchovávat právní nástupce veřejnoprávního
původce nebo soukromoprávního původce, provádí
archiv, který by byl příslušný k provedení výběru
archiválií u tohoto původce.
(2) Výběr archiválií z dokumentů předaných veřejnoprávním původcem, soukromoprávním původcem
nebo jejich právním nástupcem k zajištění odborné
správy do spisovny provozované podnikatelem, kterému byla udělena koncese k vedení spisovny, provádí
archiv, který je příslušný k provedení výběru archiválií
u tohoto původce nebo jeho právního nástupce.“.

1. politických stran,

9. V § 68a se doplňuje odstavec 8, který zní:

2. politických hnutí,

„(8) Pokud zvláštní právní předpis stanoví, že se
při zrušení organizační součásti určeného původce, při
změně působnosti určeného původce nebo jeho organizační součásti anebo při změně vlastníka nebo držitele dokumentu dokumenty předají jiné osobě, než
která je uvedena v odstavci 2, určený původce uvede
tuto skutečnost v plánu provádění spisové rozluky,
a to včetně jednoznačné identifikace této osoby.“.

3. spolků,
4. odborových organizací,
5. organizací zaměstnavatelů,
6. profesních komor,
7. církví,
8. náboženských společností,
9. nadací,
10. nadačních fondů,

10. V § 69a odst. 2 se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.
11. § 71 zní:

11. ústavů,
12. obecně prospěšných společností,
13. obchodních společností,
14. družstev,
15. notářů,

„§ 71
(1) Kontrolu dodržování povinností na úseku
archivnictví a výkonu spisové služby vykonávají
a) ministerstvo u veřejnoprávních původců a archivů
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s výjimkou zpravodajských služeb České republiky a jimi zřízených archivů,
b) Národní archiv u
1. organizačních složek státu s celostátní působností s výjimkou těch, u kterých tuto působnost vykonává Archiv bezpečnostních složek,
a u archivů zřízených těmito organizačními
složkami státu,
2. státních příspěvkových organizací zřízených
zákonem a státních příspěvkových organizací
zřízených organizační složkou státu s celostátní
působností a u archivů zřízených těmito státními příspěvkovými organizacemi,
3. veřejných výzkumných institucí zřízených
organizační složkou státu s celostátní působností a u archivů zřízených těmito veřejnými
výzkumnými institucemi,
4. právnických osob s celostátní působností zřízených zákonem a u archivů zřízených těmito
právnickými osobami,
5. kulturně vědeckých institucí, pokud mají ve své
péči archiválie, které vede v druhotné evidenci
Národního kulturního dědictví Národní archiv,
6. vlastníků a držitelů archiválií uložených mimo
archiv, které vede v základní evidenci Národní
archiv,
7. soukromých archivů zřízených subjektem uvedeným v § 46 odst. 1 písm. c),
c) státní oblastní archiv podle své územní působnosti u
1. organizačních složek státu s jinou než celostátní
působností a u archivů zřízených těmito organizačními složkami státu,
2. státních příspěvkových organizací zřízených
organizační složkou státu s jinou než celostátní
působností a u archivů zřízených těmito státními příspěvkovými organizacemi,
3. státních podniků a u archivů zřízených státními
podniky,
4. právnických osob zřízených zákonem s jinou
než celostátní působností a u archivů zřízených
těmito právnickými osobami,
5. územních samosprávných celků a u archivů zřízených územními samosprávnými celky,
6. organizačních složek územních samosprávných
celků,
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7. právnických osob zřízených nebo založených
územním samosprávným celkem,
8. vysokých škol a u archivů zřízených vysokými
školami,
9. škol a u archivů zřízených školami,
10. zdravotních pojišťoven a u archivů zřízených
zdravotními pojišťovnami,
11. veřejných výzkumných institucí s výjimkou
těch zřízených organizační složkou státu s celostátní působností a u archivů zřízených těmito
veřejnými výzkumnými institucemi,
12. kulturně vědeckých institucí, pokud mají ve své
péči archiválie, které vede v druhotné evidenci
Národního kulturního dědictví státní oblastní
archiv,
13. vlastníků a držitelů archiválií uložených mimo
archiv, které vede v základní evidenci státní oblastní archiv,
14. soukromých archivů s výjimkou těch, u kterých
tuto působnost vykonává Národní archiv,
15. podnikatelů, kterým byla udělena koncese k vedení spisovny.
(2) Rozhodne-li ministerstvo o změně příslušnosti
archivu podle § 44 písm. q), kontrolu dodržování povinností na úseku archivnictví a výkonu spisové služby
vykonává u původce, jehož se změna příslušnosti
archivu týká, nebo organizační součásti původce, jíž
se změna příslušnosti archivu týká, archiv určený v rozhodnutí.
(3) Ministerstvo kontroluje bezpečnostní archivy
pouze na základě výročních zpráv o činnosti.“.
12. V § 72 odstavec 1 zní:
„(1) Kontrolu vykonává zaměstnanec ministerstva, Národního archivu, Archivu bezpečnostních složek nebo státního oblastního archivu, kterého k provedení kontroly písemně pověří ředitel věcně příslušného
útvaru ministerstva nebo ředitel archivu (dále jen „kontrolující“).“.
13. V § 72 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova
„Archivní inspektor“ nahrazují slovy „Kontrolující je“
a slovo „je“ se zrušuje.
14. V § 72 odst. 3 větě první se slova „archivního
inspektora“ nahrazují slovy „vydanému podle odstavce 2“, ve větě druhé se slovo „jeho“ zrušuje a věta
třetí se zrušuje.
15. V § 72 se odstavec 4 zrušuje.

Částka 23

Sbírka zákonů č. 56 / 2014

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.
16. V § 72 odstavec 4 zní:
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21. V § 86 se za slova „§ 19,“ vkládají slova „§ 22a,“.

„(4) Na kontrolu prováděnou podle § 71 odst. 3
se odstavce 1 až 3 nepoužijí.“.

22. V příloze č. 1 se v části I v bodě 2 písm. a)
slova „ , zápisy z porad vedení“ zrušují.

17. V § 74 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

23. V příloze č. 1 se v části I v bodě 5 na konci
písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a d) se
zrušují.

„(8) Právnická nebo fyzická osoba se jako podnikatel, kterému byla udělena koncese k vedení spisovny,
dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 3
odst. 4 neuchová dokument nebo neumožní výběr archiválie.“.
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9
až 11.
18. V § 74 odst. 9 úvodní části ustanovení se za
slova „Určený původce“ vkládají slova „nebo původce
uvedený v § 63 odst. 2“.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních
předpisů.
Čl. III

19. V § 74 odst. 11 písm. b) se slova „nebo 9“
nahrazují slovy „ , 9 nebo 10“.
20. V § 75 odst. 3 se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“.

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

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

Sbírka zákonů č. 57 / 2014
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57
ZÁKON
ze dne 20. března 2014,
kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

b) z informačního systému evidence obyvatel
1. jméno, popřípadě jména, příjmení,
2. datum narození,

Čl. I

3. státní občanství, popřípadě více státních občanství,

Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě, se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 se slova „dozor nad pověřenými
osobami“ nahrazují slovy „kontrolu pověřených
osob“.

c) z informačního systému evidence občanských průkazů
1. jméno, popřípadě jména, příjmení,
2. číslo, popřípadě sérii občanského průkazu,

2. § 8 zní:

d) z informačního systému evidence cestovních dokladů

„§ 8

1. jméno, popřípadě jména, příjmení,

(1) Ministerstvo vnitra využívá k výkonu působnosti podle tohoto zákona
a) ze základního registru obyvatel
1. příjmení,
2. jméno, popřípadě jména,
3. datum narození,
4. datum úmrtí nebo den, který je v rozhodnutí
soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti, popřípadě den, který subjekt údajů nepřežil,

2. číslo cestovního dokladu.
(2) Z údajů uvedených v odstavci 1 lze v konkrétním případě použít jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou uvedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný
stav.“.
Čl. II

5. státní občanství, popřípadě více státních občanství,
6. čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů,

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

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

Sbírka zákonů č. 58 / 2014
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58
ZÁKON
ze dne 20. března 2014,
kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

sobilosti k právním úkonům,4)“ nahrazují slovy „omezena jeho svéprávnost k výkonu volebního práva4),“.

ČÁST PRVNÍ

4. V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Ministerstvo vnitra oznamuje Evropské komisi kontaktní
údaje na komunikační centrálu a jejich změny.“.

Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu
Čl. I
Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb. a zákona č. 222/2012 Sb., se mění
takto:
1. § 1 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„§ 1
Tento zákon zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu při volbách do Evropského parlamentu konaných na území České republiky.
1

) Směrnice Rady 93/109/ES ze dne 6. prosince 1993, kterou se
stanoví pravidla pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají
bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními
příslušníky.
Směrnice Rady 2013/1/EU ze dne 20. prosince 2012, kterou
se mění směrnice 93/109/ES, pokud jde o některá pravidla
pro výkon práva být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky.
Akt z roku 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve
všeobecných a přímých volbách, ve znění rozhodnutí Rady
2002/772/ES.“.

2. V § 5 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod
čarou č. 4 zní:
„b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva4).

5. V § 9 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:
„e) zasílá komunikační centrále jiného členského státu
neprodleně po podání kandidátní listiny informaci,
že státní občan tohoto jiného členského státu je
uveden na kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu podané na území České republiky, a současně zasílá prohlášení tohoto kandidáta za účelem ověření, zda kandidát nebyl zbaven
práva být volen, a pro komunikační centrálu jiného členského státu ověřuje ve lhůtě do 5 pracovních dnů, zda státní občan České republiky, který
kandiduje v tomto jiném členském státě, nebyl
zbaven práva být volen,“.
Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena f)
až k).
6. V § 9 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo
„listin“ vkládají slova „a ověřování, zda státní občan
České republiky, který kandiduje v jiném členském
státě, nebyl zbaven práva být volen,“.
7. V § 9 odst. 5 písmeno e) zní:
„e) omezení svéprávnosti.“.
8. V § 9 odst. 6 se za písmeno d) vkládá nové
písmeno e), které zní:
„e) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,“.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f)
a g).
9. V § 9 odst. 6 písmeno f) zní:
„f) omezení svéprávnosti,“.

4

) § 55 až 65 občanského zákoníku.“.

3. V § 6 odst. 1 větě první se slova „zbaven způ-

10. V § 12 odst. 2 písm. b) se slovo „neprodleně“
zrušuje.
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11. V § 12 odst. 2 písm. c) se slova „průběžných
a celkových“ zrušují.
12. V § 12 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až l) se označují jako písmena g)
až k).
13. V § 12 odst. 3 se na konci písmene f) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.
14. V § 15 odst. 1 písm. d) se za slova „jiného
členského státu“ vkládají slova „neprodleně po zápisu
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu“.
15. V § 22 odstavec 3 zní:
„(3) Je-li kandidátem občan jiného členského
státu, uvede kromě údajů uvedených v odstavci 2 v prohlášení místo narození a adresu svého posledního místa
pobytu v členském státě původu, připojí prohlášení, že
v členském státě původu nebyl soudním nebo správním
rozhodnutím zbaven práva být volen, a ke kandidátní
listině předloží doklady uvedené v odstavci 2 větě
první.“.

Částka 23

Dosavadní odstavce 4 až 10 se označují jako odstavce 5
až 11.
20. V § 23 odst. 5 písm. b) se číslo „2“ nahrazuje
číslem „3“.
21. V § 23 odst. 9 větě první se číslo „3“ nahrazuje
číslem „5“.
22. V § 24 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Obdrží-li Ministerstvo vnitra až po registraci
kandidátní listiny od komunikační centrály jiného členského státu informaci, že kandidát, který je státním občanem tohoto členského státu, byl zbaven práva být
volen, zůstávají údaje o kandidátovi na kandidátní listině, avšak při zjišťování výsledku hlasování se nepřihlíží k přednostním hlasům pro něj odevzdaným. Ministerstvo vnitra prostřednictvím krajských úřadů zajistí zveřejnění informace o tom, že kandidát byl zbaven práva být volen, ve všech volebních místnostech,
pokud informaci od komunikační centrály jiného členského státu obdrží do 48 hodin před zahájením voleb.“.
23. V § 26 odst. 2 větě první se číslo „6“ nahrazuje
číslem „8“.

16. V § 22 odst. 6 větě druhé se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy
„s omezenou svéprávností4)“.

24. V § 28 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena d) a e), která znějí:

17. V § 23 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

e) po zápisu do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle odstavce 1 písm. a) byli
přihlášeni k trvalému pobytu na území jiné obce
v České republice; o vyškrtnutí ze seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu vydá obecní
úřad voliči na jeho žádost potvrzení.“.

„(2) Kandiduje-li na kandidátní listině státní občan jiného členského státu, zašle Ministerstvo vnitra
jeho prohlášení, které bylo připojeno ke kandidátní
listině, komunikační centrále členského státu původu
za účelem ověření informace, že kandidát nebyl zbaven
práva být volen.“.
Dosavadní odstavce 2 až 9 se označují jako odstavce 3
až 10.
18. V § 23 odst. 3 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d)
až g).
19. V § 23 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Ministerstvo vnitra nejpozději do 48 dnů
přede dnem voleb rozhodne o škrtnutí kandidáta, který
je státním občanem jiného členského státu, jestliže obdrží od komunikační centrály členského státu původu
informaci, že tento kandidát byl zbaven práva být volen.“.

„d) zemřeli, nebo

25. V § 28 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu zapíše obecní úřad
voliče, který prokáže, že byl vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle odstavce 4 písm. e).“.
26. V § 29 odstavec 2 zní:
„(2) K žádosti podle odstavce 1 občan jiného členského státu přiloží čestné prohlášení, ve kterém uvede
svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního
obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na
území České republiky. Při podání žádosti podle odstavce 1 se občan jiného členského státu prokáže platným průkazem totožnosti.“.
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27. V § 29 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Při podání žádosti se občan jiného členského státu
prokáže platným průkazem totožnosti.“.
28. V § 33 odst. 4 se slova „nebo odvolání kandidátů, pokud byla doručena“ nahrazují slovy „ , prohlášení o odvolání kandidáta nebo informace o tom,
že kandidát, který je státním občanem jiného členského
státu, byl v členském státě původu zbaven práva být
volen, pokud byly doručeny“.
29. V § 36 odst. 3 větě druhé se slova „a že je na
území České republiky přihlášen k trvalému pobytu
nebo k přechodnému pobytu na území České republiky“ zrušují.
30. V § 36 odst. 4 se slova „nebo, jde-li o občana
jiného členského státu, neprokáže-li, že je přihlášen
k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na
území České republiky“ zrušují.
31. V § 36 odst. 5 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „nebo pokud předloží potvrzení podle
§ 28 odst. 4 písm. e) nebo potvrzení o vyškrtnutí ze
zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským
úřadem a prokáže své právo hlasovat ve volebním
okrsku“.
32. § 40 včetně nadpisu zní:
„§ 40
Ukončení hlasování
Jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování, uzavře se volební místnost, avšak předtím se
umožní hlasovat všem voličům, kteří jsou ve volební
místnosti nebo před ní; poté prohlásí předseda
okrskové volební komise hlasování za ukončené.“.
33. V § 42 odst. 1 se slova „zahájení sčítání hlasů“
nahrazují slovy „ukončení hlasování“.
34. V § 45 odst. 4 větě první se slova „od zahájení
sčítání hlasů“ nahrazují slovy „po ukončení hlasování“.
35. § 46 se včetně nadpisu zrušuje.
36. V § 48 odst. 1 se na konci textu věty druhé
doplňují slova „ , nebo kandidáti, kteří jsou státními
občany jiného členského státu a byli v členském státě
původu zbaveni práva být volen, pokud informaci
o zbavení práva být volen Ministerstvo vnitra od komunikační centrály jiného členského státu obdrží do
48 hodin před zahájením voleb“.
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stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na
území Evropské unie předá Český statistický úřad zjištěné výsledky hlasování Státní volební komisi. Státní
volební komise schválí zápis o výsledku voleb předaný
Českým statistickým úřadem. Zápis podepíší členové
Státní volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody odepření podpisu v samostatné příloze k zápisu.“.
38. V § 52 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové
písmeno c), které zní:
„c) dodatečným obdržením informace od členského
státu původu o zbavení práva být volen,“.
Dosavadní písmena c) až e) se označují jako písmena d)
až f).
39. V § 59 odst. 6 se slova „podepsání zápisu
o průběhu a výsledku hlasování“ nahrazují slovy „doby
stanovené pro uzavření poslední volební místnosti na
území Evropské unie“.
40. V § 59 se doplňuje odstavec 7, který zní:
„(7) Volební orgány nesmějí zjištěné výsledky
hlasování zveřejnit do doby stanovené pro uzavření
poslední volební místnosti na území Evropské unie.“.
41. V § 64 odst. 1 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje tečkou a písmena c) a d) se zrušují.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o volbách
do Parlamentu České republiky
Čl. II
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu
Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb., zákona
č. 230/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 418/
/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona č. 480/2006
Sb., zákona č. 261/2008 Sb., zákona č. 320/2009 Sb.,
zákona č. 195/2010 Sb. a zákona č. 222/2012 Sb., se
mění takto:

37. V § 49 odstavec 1 zní:

1. V § 2 písmeno b) včetně poznámky pod čarou
č. 2 zní:

„(1) Po provedení skrutinia a po uplynutí doby

„b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva2).
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„e) omezení svéprávnosti.“.

) § 55 až 65 občanského zákoníku.“.

3. V § 12 odst. 6 písmeno e) zní:

2. V § 12 odst. 7 písmeno e) zní:

„e) omezení svéprávnosti,“.

„e) omezení svéprávnosti,“.
3. V § 32 odst. 5 větě druhé se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy
„s omezenou svéprávností2)“.

4. V § 22 odst. 4 větě druhé se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy
„s omezenou svéprávností7)“.

4. V § 61 odst. 3 větě první se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům“ nahrazují slovy
„s omezenou svéprávností2)“.

Změna zákona o místním referendu

ČÁST TŘETÍ

Čl. V

Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů

Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/
/2006 Sb., zákona č. 169/2008 Sb. a zákona č. 142/2012
Sb., se mění takto:

Čl. III
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev
krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/
/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2009
Sb. a zákona č. 222/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod
čarou č. 5 zní:

ČÁST PÁTÁ

1. V § 4 písmeno b) včetně poznámky pod čarou
č. 3 zní:
„b) omezení svéprávnosti k výkonu práva hlasovat
v referendu3),
3

5

„b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva ),
5

) § 55 až 65 občanského zákoníku.“.

2. V § 12 odst. 7 písmeno e) zní:
„e) omezení svéprávnosti.“.

) § 55 až 65 občanského zákoníku.“.

2. V § 11 odst. 5 písmeno e) zní:
„e) omezení svéprávnosti,“.

3. V § 12 odst. 8 písmeno e) zní:
„e) omezení svéprávnosti.“.
ČÁST ŠESTÁ

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o krajském referendu

Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Čl. VI

Čl. IV

Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 142/
/2012 Sb., se mění takto:

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 230/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb. a zákona
č. 275/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 4 písmeno b) včetně poznámky pod čarou
č. 3 zní:

1. V § 4 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod
čarou č. 7 zní:

„b) omezení svéprávnosti k výkonu práva hlasovat
v referendu3),

„b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva7),
3
7

) § 55 až 65 občanského zákoníku.“.

2. V § 12 odst. 5 písmeno e) zní:

) § 55 až 65 občanského zákoníku.“.

2. V § 12 odst. 7 písmeno e) zní:
„e) omezení svéprávnosti.“.
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ČÁST SEDMÁ

3. V § 8 odst. 5 písmeno e) zní:

Změna zákona o volbě prezidenta republiky
Čl. VII
Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu
č. 344/2013 Sb., se mění takto:

„e) omezení svéprávnosti.“.
4. V § 22 odst. 1 větě druhé se slova „zbavená
způsobilosti k právním úkonům4)“ nahrazují slovy
„s omezenou svéprávností4)“.
5. V § 23 odst. 3 větě třetí se slova „zbavená způsobilosti k právním úkonům4)“ nahrazují slovy „s omezenou svéprávností4)“.

1. V § 4 odst. 2 písmeno b) včetně poznámky pod
čarou č. 4 zní:

ČÁST OSMÁ

„b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva4).
4
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ÚČINNOST

) § 55 až 65 občanského zákoníku.“.

2. V § 5 se slova „zbavení způsobilosti k právním
úkonům4)“ nahrazují slovy „omezení svéprávnosti
k výkonu volebního práva4)“.

Čl. VIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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59
ZÁKON
ze dne 20. března 2014,
kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V příloze č. 3 k zákonu č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996
Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 171/2002 Sb.,
zákona č. 418/2004 Sb., zákona č. 323/2006 Sb., zákona
č. 261/2008 Sb., zákona č. 195/2010 Sb. a zákona č. 222/
/2012 Sb., volební obvody č. 16, 18, 25, 27, 28, 29, 31,
36, 40, 41, 73 a 75 znějí:

Částka 23
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Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června
2014.

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

Sbírka zákonů č. 60 / 2014
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60
ZÁKON
ze dne 19. března 2014,
kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. I
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/
/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999
Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona
č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/
/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/
/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004
Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb.,
zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona
č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/
/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb.,
zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/
/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/
/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb.,
zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/
/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009
Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb.,
zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/
/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012
Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013
Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie51)“.
Poznámky pod čarou č. 1 a 51 znějí:
„1) Směrnice Rady 89/105/EHS ze dne 21. prosince 1988 o průhlednosti opatření upravujících tvorbu cen u humánních léčivých přípravků a jejich začlenění do oblasti působnosti
vnitrostátních systémů zdravotního pojištění.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze
dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.
Prováděcí směrnice Komise 2012/52/EU ze dne 20. prosince
2012, kterou se stanoví opatření k usnadnění uznávání lékařských předpisů vystavených v jiném členském státě.
51

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004
ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního
zabezpečení, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009
ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla
k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního
zabezpečení, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010
ze dne 24. listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost
nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na
státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.“.

2. V § 1 odst. 2 se slova „v oblasti koordinace
systémů sociálního zabezpečení“ nahrazují slovy
„upravující koordinaci systémů sociálního zabezpečení
(dále jen „koordinační nařízení“)“.
3. V § 11 odst. 1 písm. b) se za slovo „služeb“
vkládají slova „na území České republiky“.
4. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena l) až n), která znějí:
„l) na náhradu nákladů, které vynaložil na neodkladnou zdravotní péči čerpanou v cizině, a to pouze
do výše stanovené pro úhradu takové péče, pokud
by byla poskytnuta na území České republiky,
m) na náhradu nákladů, které vynaložil na zdravotní
služby čerpané v jiném členském státě Evropské
unie, pokud jde o zdravotní služby, které by byly
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při poskytnutí na území České republiky hrazeny
ze zdravotního pojištění (dále jen „hrazené přeshraniční služby“), a to pouze do výše stanovené
pro úhradu takových služeb, pokud by byly poskytnuty na území České republiky,
n) na informace týkající se možností čerpat zdravotní
služby v jiných členských státech Evropské unie.“.
5. § 14 zní:
„§ 14
(1) Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní
služby poskytnuté na území České republiky.
(2) Ze zdravotního pojištění se pojištěnci na základě jeho žádosti poskytne náhrada nákladů vynaložených na neodkladnou zdravotní péči, jejíž potřeba
nastala během jeho pobytu v cizině, a to pouze do výše
stanovené pro úhradu takových služeb, pokud by byly
poskytnuty na území České republiky.
(3) Ze zdravotního pojištění se pojištěnci na základě jeho žádosti poskytne náhrada nákladů vynaložených na hrazené přeshraniční služby, a to pouze do
výše stanovené pro úhradu takových hrazených služeb,
pokud by byly poskytnuty na území České republiky.
Jestliže je náhrada nákladů na hrazené přeshraniční
služby podmíněna udělením předchozího souhlasu podle § 14b, poskytne se mu náhrada nákladů pouze
tehdy, byl-li předchozí souhlas udělen.
(4) Jde-li při poskytnutí hrazených přeshraničních
služeb o nezbytnou péči hrazenou podle koordinačních
nařízení a náklady spojené s jejím čerpáním jsou podle
koordinačních nařízení hrazeny pouze zčásti, použije
se pro náhradu nákladů vynaložených pojištěncem a nehrazených podle koordinačních nařízení odstavec 3
věta první. V takovém případě se pojištěnci poskytne
náhrada jím vynaložených nákladů ve výši částky vypočtené jako rozdíl mezi celkovou výší úhrady takové
zdravotní služby, která by při poskytnutí na území
České republiky byla hrazena ze zdravotního pojištění,
a celkovou výší částky, která je za takovou zdravotní
službu hrazena podle koordinačních nařízení. Je-li vypočtená částka vyšší než částka, kterou pojištěnec vynaložil, poskytne se mu náhrada pouze ve výši částky
vynaložené.
(5) Jsou-li tímto zákonem nebo rozhodnutím
Státního ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“)
vydaným podle části šesté stanoveny podmínky pro
úhradu hrazených služeb, musí být tyto podmínky splněny i pro náhradu na hrazené přeshraniční služby; za
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takovou podmínku se nepovažuje uzavření smlouvy
o poskytování a úhradě hrazených služeb.“.
6. Za § 14 se vkládají nové § 14a až 14c, které
včetně nadpisu znějí:
„§ 14a
Výše náhrady nákladů podle § 14 odst. 2 až 4 se
stanoví na základě tohoto zákona, vyhlášky vydané
podle § 17 odst. 4, cenového předpisu, opatření obecné
povahy podle § 15 odst. 5 a rozhodnutí Ústavu podle
části šesté účinných ke dni vyhotovení účetního dokladu, na jehož základě se náhrada provádí; to platí
obdobně i pro náhradu nákladů, které pojištěnci vznikly v souvislosti s čerpáním zdravotních služeb v jiném
členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace, k němuž
bylo vydáno povolení podle koordinačních nařízení zajišťující hrazení těchto zdravotních služeb (dále jen
„povolení podle koordinačních nařízení“).
§ 14b
Předchozí souhlas
(1) Vláda může nařízením vymezit hrazené přeshraniční služby, u nichž je poskytnutí náhrady nákladů
podle § 14 odst. 3 podmíněno udělením předchozího
souhlasu. Jako hrazené přeshraniční služby, u nichž je
poskytnutí náhrady nákladů podmíněno předchozím
souhlasem, lze vymezit pouze
a) plánované hrazené služby, pro které jsou nařízením vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb stanoveny lhůty časové dostupnosti
a které současně vyžadují hospitalizaci nebo vysoce specializované přístrojové nebo zdravotnické
vybavení, nebo
b) hrazené služby, které zahrnují léčbu, která představuje zvláštní riziko pro pacienta nebo obyvatelstvo.
(2) Ministerstvo zdravotnictví oznámí Evropské
komisi, u kterých hrazených služeb je náhrada nákladů
podmíněna předchozím souhlasem.
(3) O udělení předchozího souhlasu rozhoduje
příslušná zdravotní pojišťovna na žádost pojištěnce. Žádost je nutné podat nejpozději před začátkem čerpání
hrazených přeshraničních služeb.
(4) Zdravotní pojišťovna může odmítnout udělit
předchozí souhlas pouze, jestliže
a) by byl pojištěnec vzhledem ke svému zdravotnímu

Sbírka zákonů č. 60 / 2014

Částka 23

stavu při čerpání hrazených přeshraničních služeb
vystaven riziku, které nelze považovat za přijatelné, při zohlednění možného přínosu čerpání
těchto hrazených přeshraničních služeb,
b) je důvodná obava, že by čerpání hrazených přeshraničních služeb mohlo mít za následek podstatné
ohrožení veřejného zdraví,
c) ohledně toho, kdo má hrazené přeshraniční služby
poskytnout, existuje důvodná obava, pokud jde
o dodržování standardů a pokynů týkajících se
kvality zdravotních služeb jím poskytovaných
a o bezpečí pojištěnce, nebo
d) lze požadované zdravotní služby pojištěnci poskytnout na území České republiky ve lhůtě časové dostupnosti stanovené nařízením vlády
o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.
(5) Zdravotní pojišťovna při posuzování žádosti
pojištěnce o udělení předchozího souhlasu musí zároveň posoudit, zda nejsou v daném případě splněny
podmínky pro vydání povolení podle koordinačních
nařízení. Pokud jsou tyto podmínky splněny, zdravotní
pojišťovna vydá pojištěnci povolení podle koordinačních nařízení; to neplatí, pokud pojištěnec v žádosti
uvedl, že žádá pouze o udělení předchozího souhlasu
a jeho udělení požaduje i poté, co byl zdravotní pojišťovnou informován o výhodách, které přináší vydání
povolení podle koordinačních nařízení oproti udělení
předchozího souhlasu.
§ 14c
(1) Informace týkající se čerpání zdravotních služeb v členských státech Evropské unie poskytuje vnitrostátní kontaktní místo, kterým je subjekt, který byl
pro oblast zdravotního pojištění určen jako styčné
místo podle koordinačních nařízení (dále jen „kontaktní místo“). Ministerstvo zdravotnictví sděluje název
a kontaktní údaje kontaktního místa Evropské komisi
a zveřejňuje je na úřední desce a ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Název a kontaktní údaje kontaktního místa zveřejňují na svých internetových stránkách
i zdravotní pojišťovny.
(2) Kontaktní místo poskytuje zejména informace o
a) možnostech čerpání zdravotních služeb v členských státech Evropské unie,
b) poskytovatelích,
c) kontaktních údajích vnitrostátních kontaktních
míst v jiných členských státech Evropské unie,
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d) právních předpisech České republiky upravujících
standardy a pokyny o kvalitě a bezpečnosti poskytování zdravotních služeb, včetně ustanovení o dozoru a hodnocení poskytovatelů, a o poskytovatelích, na které se tyto standardy a pokyny vztahují,
e) právech pacientů, postupech pro podávání stížností a mechanizmech pro zjednání nápravy a o možnostech řešení sporů v České republice,
f) náležitostech, které mají být podle právních předpisů České republiky uvedeny na lékařských předpisech, které jsou vystavovány na žádost pacienta,
který je hodlá použít v jiném členském státě
Evropské unie.
(3) Kontaktní místo dále na žádost poskytuje informace o
a) oprávnění konkrétního poskytovatele poskytovat
zdravotní služby nebo o případných omezeních
jeho oprávnění,
b) přístupnosti konkrétních zdravotnických zařízení
v České republice pro osoby se zdravotním postižením,
c) možnosti čerpat zdravotní služby podle koordinačních nařízení,
d) právech pojištěnce v souvislosti s čerpáním zdravotních služeb v jiných členských státech Evropské unie, a to zejména o pravidlech a podmínkách
náhrady nákladů a postupech pro jejich uplatňování,
e) právech pacienta z jiného členského státu Evropské unie na území České republiky v souvislosti
s čerpáním zdravotních služeb, zejména o možnostech odvolání a nápravy, má-li pacient za to, že byl
poškozen na svých právech, včetně případů, kdy
dojde k újmě v důsledku čerpání zdravotních služeb.
(4) Při poskytování informací týkajících se čerpání
zdravotních služeb v jiném členském státě Evropské
unie kontaktní místo sdělí, která práva vyplývají z koordinačních nařízení a která vyplývají z tohoto zákona.
Informace podle odstavce 2 kontaktní místo zveřejňuje
na svých internetových stránkách. Informace podle odstavců 2 a 3 se na žádost poskytnou ve formě, která
umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném
rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením.
(5) Kontaktní místo spolupracuje za účelem výměny potřebných informací a příkladů dobré praxe
s vnitrostátními kontaktními místy jiných členských
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států Evropské unie, Evropskou komisí, zdravotními
pojišťovnami a sdruženími pacientů působícími v oblasti
ochrany práv těchto osob.
(6) Poskytovatelé, orgány příslušné k vydání
oprávnění k poskytování zdravotních služeb a zdravotní pojišťovny jsou povinni kontaktnímu místu poskytovat na jeho žádost informace podle odstavců 2 a 3
bezodkladně a bezplatně, pokud mají tyto informace
k dispozici.“.
7. V § 15 odst. 5 se slova „Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“)“ nahrazují slovem
„Ústav“.
8. V § 16a odst. 2 se v úvodní části ustanovení
slova „a) až f)“ nahrazují slovy „a) až e)“.
9. V § 16a se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 11 se označují jako odstavce 4
až 10.
10. V § 16a odst. 5 se věta druhá zrušuje.
11. V § 16a odst. 8 se slova „2 až 4“ nahrazují
slovy „2 a 3“.
12. V § 16a odst. 10 se slova „9 a 10“ nahrazují
slovy „8 a 9“.
13. V § 16b odst. 2 větě první a druhé se slova
„7 a 8“ nahrazují slovy „6 a 7“.
14. V § 40 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 52
znějí:
„(3) Zdravotní pojišťovny rozhodují o žádostech
svých pojištěnců o vydání povolení podle koordinačních nařízení. Ze žádosti musí být patrné, jaké zdravotní služby pojištěnec hodlá čerpat, místo jejich čerpání a předpokládaná doba jejich čerpání. Zdravotní
pojišťovna povolení podle koordinačních nařízení vydá
pouze v případě, že jsou pro jeho vydání splněny podmínky52) stanovené koordinačními nařízeními. Je-li zde
důvodná obava, že požadovaná zdravotní služba nemůže být pojištěnci vzhledem k jeho zdravotnímu
stavu a pravděpodobnému průběhu nemoci poskytnuta
na území České republiky včas a hrozí-li nebezpečí
z prodlení, musí zdravotní pojišťovna vydat povolení
podle koordinačních nařízení bezodkladně.
(4) Zdravotní pojišťovny poskytnou pojištěnci na
jeho žádost náhradu nákladů podle § 14 odst. 2 až 5
nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po
dni nabytí právní moci rozhodnutí podle § 53 odst. 1.

52
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) Článek 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů
sociálního zabezpečení, v platném znění.“.

Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 5
až 12.
15. V § 40 odst. 12 se slova „7 a 8“ nahrazují slovy
„10 a 11“.
16. V § 40 se doplňují odstavce 13 a 14, které
znějí:
„(13) Zdravotní pojišťovny shromažďují údaje týkající se správních řízení vedených ve věcech náhrady
nákladů za zdravotní služby čerpané pojištěnci v jiných
členských státech Evropské unie, zejména údaje o
a) zahájených řízeních o náhradě nákladů podle § 14
odst. 2 až 4, o jejich počtu, místě jejich čerpání
a o tom, jak bylo v jednotlivých řízeních rozhodnuto,
b) zahájených řízeních pro udělení předchozího souhlasu, o jejich počtu a o tom, jak bylo v jednotlivých řízeních rozhodnuto,
c) částkách, které byly podle § 14 odst. 2 až 4 pojištěncům nahrazeny.
(14) Údaje shromažďované podle odstavce 13 sdělují zdravotní pojišťovny v anonymizované podobě na
žádost Ministerstvu zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví tyto informace poskytuje Evropské komisi
v jí stanovených lhůtách.“.
17. V § 53 odst. 1 se ve větě první za slova „týkajících se“ vkládají slova „udělení předchozího souhlasu
podle § 14b, vydání povolení podle koordinačních nařízení, náhrady nákladů podle § 14 odst. 2 až 4,“ a věty
třetí a čtvrtá se nahrazují větami „Zdravotní pojišťovny
rozhodují ve věcech přirážek k pojistnému, pokut
a pravděpodobné výše pojistného a ve sporných případech ve věcech placení pojistného a penále platebními
výměry. Odvolání proti platebnímu výměru nemá odkladný účinek.“.
18. V § 53 odstavec 1 zní:
„(1) Na rozhodování zdravotních pojišťoven ve
věcech týkajících se udělení předchozího souhlasu podle § 14b, vydání povolení podle koordinačních nařízení, náhrady nákladů podle § 14 odst. 2 až 4 a pokut se
vztahují obecné předpisy o správním řízení47), nestanoví-li tento zákon jinak. Ve správním řízení zahajovaném na návrh pojištěnce se rozhoduje též ve sporných
případech o hrazení částek podle § 16b; k návrhu pojištěnec přiloží doklady o zaplacení regulačních poplatků,
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které se započítávají do limitu podle § 16b a doklady
o zaplacení doplatků za částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely,
které se započítávají do limitu podle § 16b, ze kterých
vyplývá, že limit podle § 16b byl překročen. Ve věcech
pokut rozhodují zdravotní pojišťovny platebními výměry. Odvolání proti platebnímu výměru nemá odkladný účinek.“.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně
České republiky
Čl. II
Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 592/1992
Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona
č. 305/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/
/1998 Sb., zákona č. 69/2000 Sb., zákona č. 132/2000
Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona
č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 261/
/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2009
Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb.,
zákona č. 369/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se
mění takto:
1. V § 5 písmeno c) včetně poznámky pod čarou
č. 1a zní:
„c) náhrady nákladů za neodkladnou zdravotní péči
čerpanou pojištěncem v cizině a náhrady nákladů
za zdravotní služby čerpané pojištěncem v jiném
členském státě Evropské unie podle § 14 zákona
o veřejném zdravotním pojištění1a),
1a

) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 5 se na konci písmene e) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) úhrady za zdravotní služby a náhrady nákladů vynaložené pojištěncem na zdravotní služby čerpané
v členských státech Evropské unie, Evropského
hospodářského prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie upravujících koordinaci systémů
sociálního zabezpečení a podle mezinárodních
smluv v oblasti sociálního zabezpečení.“.

Strana 707

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Čl. III
Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových,
podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve
znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb.,
zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona
č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/
/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 220/2000
Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona
č. 267/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/
/2007 Sb., zákona č. 351/2009 Sb., zákona č. 362/2009
Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb.,
zákona č. 369/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se
mění takto:
1. V § 13 písmeno c) včetně poznámky pod čarou
č. 23 zní:
„c) náhrady nákladů za neodkladnou zdravotní péči
čerpanou pojištěncem v cizině a náhrady nákladů
za zdravotní služby čerpané pojištěncem v jiném
členském státě Evropské unie podle § 14 zákona
o veřejném zdravotním pojištění23),
23

) Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 13 se na konci písmene e) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:
„f) úhrady za zdravotní služby a náhrady nákladů vynaložené pojištěncem na zdravotní služby čerpané
v členských státech Evropské unie, Evropského
hospodářského prostoru nebo ve Švýcarské konfederaci podle přímo použitelných předpisů
Evropské unie upravujících koordinaci systémů
sociálního zabezpečení a podle mezinárodních
smluv v oblasti sociálního zabezpečení.“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o zdravotních službách
Čl. IV
V § 45 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 303/2013 Sb., se
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na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje
se písmeno o), které včetně poznámky pod čarou č. 50
zní:

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

„o) poskytovat informace vnitrostátnímu kontaktnímu
místu na jeho žádost podle zákona o veřejném
zdravotním pojištění50).
50

) § 14c zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.“.

Částka 23

Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po
jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 18,
který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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61
ZÁKON
ze dne 19. března 2014,
kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

7. V § 33 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena g) až i), která včetně poznámky pod čarou č. 28 znějí:

ČÁST PRVNÍ

„g) osobě, která uvedla na trh látku nebo směs v rozporu s požadavky na jejich klasifikaci, balení nebo
označování stanovenými v hlavě II, aby pozastavila jejich další uvádění na trh do doby, než uvede
jejich klasifikaci, balení a označování do souladu
s těmito požadavky,

Změna chemického zákona
Čl. I
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., se mění
takto:
1. V § 15 odst. 1 písm. b) bodě 1 se slova „písm. b)
až f) a j)“ nahrazují slovy „písm. b) až e), h) a j)“.
2. V § 18 odstavec 1 zní:
„(1) Pro účely tohoto zákona a přímo použitelných předpisů Evropské unie20) , 21) provádí zkoušení
nebezpečných vlastností látky nebo směsi v rozsahu
nebezpečných vlastností stanovených v částech 3 a 4
přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1272/200821) pouze osoba, která má osvědčení
o dodržování zásad (dále jen „osvědčení“).“.
3. V § 25 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c)
a d).
4. § 32 se včetně nadpisu zrušuje.
5. V § 33 odst. 1 se slova „Příslušný správní orgán
je oprávněn nařídit“ nahrazují slovy „Příslušné správní
orgány podle § 23 písm. d) až h) jsou oprávněny nařídit“.
6. V § 33 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) osobě, která uvedla na trh látku nebo směs v rozporu s požadavky na jejich klasifikaci, balení nebo
označování stanovenými přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, balení a označování21), aby pozastavila jejich další uvádění na trh
do doby, než uvede jejich klasifikaci, balení a označování do souladu s těmito požadavky,“.

h) osobě, která uvedla na trh povrchově aktivní látku
nebo detergent obsahující povrchově aktivní látku,
které nesplňují kritéria biologické rozložitelnosti
stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech28), jejich stažení z trhu,
nebo
i) osobě, která uvedla na trh detergent, který nesplňuje omezení obsahu fosforečnanů a jiných
sloučenin fosforu stanovená přímo použitelným
předpisem Evropské unie o detergentech28), jeho
stažení z trhu.
28

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004
ze dne 31. března 2004 o detergentech, v platném znění.“.

8. V § 34 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) vyrobí nebo doveze látku anebo látku ve směsi
nebo předmětu bez registrace nebo oznámení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek20), nebo“.
9. V § 34 odstavec 3 zní:
„(3) Výrobce se dopustí správního deliktu tím, že
v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské
unie o detergentech28) uvede na trh na území České
republiky
a) povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující
povrchově aktivní látku, které nesplňují kritéria
biologické rozložitelnosti stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech28),
nebo
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b) prací prostředek pro spotřebitele anebo detergent
určený pro automatické myčky nádobí pro spotřebitele.“.
10. V § 34 odst. 6 písm. b) se slova „přímo použitelným předpisem“ nahrazují slovy „hlavou VIII přímo
použitelného předpisu“.
11. V § 34 odst. 6 písmena c) a d) znějí:
„c) uvede na trh látku nebo směs klasifikovanou jako
nebezpečná, aniž by zajistil její označení a zabalení
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
o klasifikaci, označování a balení látek a směsí21),
d) uvede na trh směs, která je klasifikovaná jako nebezpečná, nebo směs, která může představovat
specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí, aniž by zajistil její označení a zabalení podle
§ 11 až 16,“.
12. V § 34 odst. 6 se na konci písmene f) slovo
„nebo“ zrušuje.
13. V § 34 se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje
slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno j), které zní:
„j) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek20) neuchovává veškeré
informace, jež vyžaduje pro plnění svých povinností, po dobu, po kterou je tato látka nebo směs
uváděna na trh, a po dobu 10 let od posledního
uvedení na trh.“.
14. V § 34 odstavce 10 a 11 znějí:
„(10) Následný uživatel se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem
Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek20)
a) nevyhotoví zprávu o chemické bezpečnosti nebo
neposkytne Evropské agentuře pro chemické látky
stanovené informace, nebo
b) neurčí nebo neuplatňuje vhodná opatření k náležitému omezení rizik identifikovaných
1. v bezpečnostních listech, které mu byly poskytnuty,
2. ve svém vlastním posouzení chemické bezpečnosti, nebo
3. v jakýchkoli informacích o opatřeních k řízení
rizik, které mu byly poskytnuty.
(11) Žadatel o registraci se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem

Částka 23

Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování
a omezování chemických látek20)
a) neposkytne Evropské agentuře pro chemické látky
stanovené informace,
b) nestanoví nebo neuplatňuje vhodná opatření k náležité kontrole rizik zjištěných při posouzení chemické bezpečnosti nebo je nedoporučí v bezpečnostních listech,
c) neuchovává zprávu o chemické bezpečnosti nebo
ji neaktualizuje, nebo
d) neaktualizuje své registrační údaje doplněním informací, které nově zjistil, nebo je nepředloží
Evropské agentuře pro chemické látky.“.
15. V § 34 odstavec 13 zní:
„(13) Výrobce nebo distributor, který uvádí na trh
na území České republiky detergent, se dopustí správního deliktu tím, že
a) uvede na trh detergent, aniž by zajistil jeho označení podle přímo použitelného předpisu Evropské
unie o detergentech28),
b) uvede na trh detergent, který nesplňuje omezení
obsahu fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu
podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
o detergentech28), nebo
c) neposkytne Ministerstvu zdravotnictví informace
podle § 22 odst. 3 nebo 4.“.
16. V § 34 odst. 15 se slova „podle přímo použitelného předpisu“ nahrazují slovy „stanovené přímo
použitelným předpisem“ a slova „v rozporu s rozhodnutím příslušného správního úřadu podle § 33 odst. 1
nezjedná nápravu“ se nahrazují slovy „nepozastaví
další uvádění této látky nebo směsi na trh podle § 33
odst. 1 písm. a)“.
17. V § 34 odst. 16 se slova „podle hlavy II“ nahrazují slovy „stanovené v hlavě II“ a slova „v rozporu
s rozhodnutím příslušného správního úřadu podle § 33
odst. 1 písm. a) nezjedná nápravu“ se nahrazují slovy
„nepozastaví další uvádění této látky nebo směsi na trh
podle § 33 odst. 1 písm. g)“.
18. V § 34 se za odstavec 19 vkládají nové odstavce 20 a 21, které znějí:
„(20) Osoba, která uvedla na trh povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující povrchově aktivní
látku, které nesplňují kritéria biologické rozložitelnosti
stanovená přímo použitelným předpisem Evropské
unie o detergentech28), se dopustí správního deliktu
tím, že nestáhne takovou povrchově aktivní látku nebo
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detergent obsahující povrchově aktivní látku z trhu podle § 33 odst. 1 písm. h).
(21) Osoba, která uvedla na trh detergent, který
nesplňuje omezení obsahu fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu stanovená přímo použitelným předpisem
Evropské unie o detergentech28), se dopustí správního
deliktu tím, že nestáhne takový detergent z trhu podle
§ 33 odst. 1 písm. i).“.
Dosavadní odstavec 20 se označuje jako odstavec 22.
19. V § 34 odst. 22 písmeno c) zní:
„c) do 3 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 4 písm. b), odstavce 6 písm. a), h), i) nebo j), odstavce 7 písm. a), odstavce 8, odstavce 10 písm. b), odstavce 11 písm. b), odstavce 13
písm. a) nebo b) nebo odstavců 20 nebo 21,“.
20. V § 34 odst. 22 se za písmeno c) vkládá nové
písmeno d), které zní:
„d) do 2 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 11 písm. a) nebo d),“.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e)
až g).
21. V § 34 odst. 22 písmena e) a f) znějí:
„e) do 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 5 písm. b), odstavce 6 písm. e) nebo f) nebo
odstavce 19,
f) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. b), odstavce 3,
odstavce 7 písm. b), odstavce 9, odstavce 10
písm. a), odstavce 11 písm. a), c) nebo d), odstavce 12 nebo odstavce 13 písm. c),“.
22. V § 35 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Příjem z pokut uložených Českou inspekcí
životního prostředí je příjmem Státního fondu životního prostředí a příjem z pokut uložených jinými
správními orgány je příjmem státního rozpočtu.“.
23. V § 49 bodě 2 se za slova „hlavy II a“ vkládají
slova „§ 33 odst. 1 písm. g),“ a slova „odst. 20 písm. b)
a d)“ se nahrazují slovy „odst. 22 písm. b) a e)“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Kontrola zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 350/2011
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.
2. Řízení, která nebyla pravomocně ukončena
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přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí
podle zákona č. 350/2011 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o prevenci závažných havárií
Čl. III
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými
látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení
některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti
okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon
o prevenci závažných havárií), ve znění zákona č. 362/
/2007 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009
Sb. a zákona č. 488/2009 Sb., se mění takto:
1. § 35 se včetně nadpisu zrušuje.
2. V příloze č. 1 části 1 bodě 4 se slova „zákona
č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických
přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „části první hlavy II
chemického zákona“.
3. V příloze č. 1 části 1 tabulce I položce 32 se
doplňuje písmeno (d), které zní:
„(d) těžké topné oleje“.
4. V příloze č. 1 části 1 větě první poznámky 1
k tabulce II se slova „zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „části první hlavy II chemického zákona“.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Kontrola zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 59/2006
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona.
ČÁST TŘETÍ
Změna vodního zákona
Čl. V
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně někte-
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rých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002
Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,
zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/
/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008
Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb.,
zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/
/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012
Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb.,
zákona č. 275/2013 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se
mění takto:
1. V § 9 odst. 8 se slova „§ 39 odst. 13“ nahrazují
slovy „§ 39 odst. 12“.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5
a 6.
6. V § 125g odst. 5 písm. c) se slova „podle odstavců 3 a 5, nebo“ nahrazují slovy „podle odstavce 3,
nebo“.
Čl. VI
Přechodné ustanovení
Řízení, která nebyla pravomocně ukončena přede
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle
zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. V § 39 se odstavec 10 zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ

Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 10 až 12.

ÚČINNOST
Čl. VII

3. V § 122 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5
a 6.
4. V § 122 odst. 5 písm. c) se slova „podle odstavců 3 a 5“ nahrazují slovy „podle odstavce 3“.
5. V § 125g se odstavec 5 zrušuje.

Částka 23

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 9 a 13, bodu 14,
pokud jde o § 34 odst. 10 písm. b) a § 34 odst. 11
písm. b) až d), bodu 15, pokud jde o § 34 odst. 13
písm. a) a b), bodu 18 a čl. V, které nabývají účinnosti
dnem 1. července 2014.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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62
ZÁKON
ze dne 19. března 2014,
kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů
(zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 237/
/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 444/2005
Sb., zákona č. 66/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 77/
/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č. 167/2012
Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1, § 4 odst. 5 písm. a) a odst. 6
písm. d), § 6, § 25 písm. b) a § 32 písm. q) se slova

„Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské
unie“.
Poznámka pod čarou č. 2 zní:
„2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne
20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze
dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES
o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/20/ES ze
dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice 94/62/ES
o obalech a obalových odpadech.
Směrnice Komise 2013/2/EU ze dne 7. února 2013, kterou
se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady
94/62/ES o obalech a obalových odpadech.“.

2. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k zákonu č. 477/2001 Sb.
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3. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k zákonu č. 477/2001 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
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Částka 23

63
VYHLÁŠKA
ze dne 26. března 2014,
kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra v dohodě s Českým statistickým úřadem stanoví podle § 70 písm. b) zákona č. 62/
/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů:
Čl. I
Vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona
č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/
/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/
/2009 Sb. a vyhlášky č. 452/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se věta poslední zrušuje.
2. V § 3 odst. 3 větě druhé se za slovo „kandidatury“ vkládají slova „nebo obdržení informace o tom,
že kandidát, který je státním občanem jiného členského
státu, byl v členském státě původu zbaven práva být
volen,“.
3. § 4 zní:
„§ 4
Ministerstvo přebírá opis údajů registru kandidátů
v rozsahu kandidátní listiny od Českého statistického

úřadu čtyřicátý sedmý den přede dnem voleb do
Evropského parlamentu. Ministerstvo průběžně až do
48 hodin před zahájením voleb do Evropského parlamentu informuje Český statistický úřad o případech
vzdání se nebo odvolání kandidatury nebo o obdržení
informace o tom, že kandidát, který je státním občanem
jiného členského státu, byl v členském státě původu
zbaven práva být volen, v období od uplynutí lhůty
pro zaregistrování kandidátní listiny. Ministerstvo tuto
informaci předává tak, že Českému statistickému úřadu
předá kopii prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury nebo kopii informace od jiného členského
státu o tom, že kandidát byl zbaven práva být volen.
Ministerstvo informuje Český statistický úřad rovněž
o případech pozastavení činnosti politické strany nebo
politického hnutí.“.
4. V § 6 odst. 5 písm. a) se za slovo „odvolání“
vkládají slova „ , informaci od jiného členského státu
o tom, že kandidát byl či nebyl zbaven práva být volen“.
5. V příloze č. 1 přílohy B 1 až B 4 ke vzoru 4
znějí:
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Chovanec v. r.
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